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м. Дніпро 



КЗК «Дніпровський Будинок мистецтв» Дніпровської міської ради  

протягом 2020 року здійснював свою роботу відповідно до узгодженого 

управлінням культури департаменту гуманітарної політики ДМР річного 

плану роботи та Указів Президента, Постанов Кабінету міністрів України, 

рішень міської ради, розпоряджень міського голови та наказів і доручень 

департаменту гуманітарної політики і управління культури Дніпровської 

міської ради. Передбачені планом на 2020 рік заходи і доручення 

департаменту гуманітарної політики та управління культури практично 

виконані.  

Протягом року колектив Будинку мистецтв здійснював  заходи у 

рамках  традиційних мистецьких проєктів, а також  нових.  

2020 рік вимагав, зважаючи на карантинну ситуацію, пов’язану з 

розповсюдженням COVID-19,  нові форми діяльності, зокрема, в режимі 

онлайн на сторінках Будинку мистецтв в соціальних мережах.  

Відзначаємо, що Будинок мистецтв продовжував бути майданчиком 

для професійної комунікації митців нашого міста, реалізації їх творчих 

задумів, центром популяризації різних видів мистецтв серед населення 

Дніпра. 

Всього колективом Будинку мистецтв за рік проведено 165 заходів, що 

відвідали  34632 особи (серед них заходи онлайн). Були засновані нові 

проєкти: відеопроєкт «Митці Дніпра», «Лицарі пензля та мастехіну», 

«Родина майстрів Дніпра». Враховуючи карантинні заходи, колектив 

Будинку мистецтв ініціював та провів ряд заходів в онлайн режимі, що 

значно збільшило аудиторію «відвідувачів» масових заходів нашого закладу. 

Так, наприклад, охоплення та перегляди флешмобу «Українська 

хустка.Дніпро» становила понад 12000. 

 У 2020 році тривала робота з розвитку народного мистецтва та 

діяльності об’єднання майстрів народного мистецтва: проведено  3 виставки 

декоративно-ужиткового мистецтва («Різдвяна казка»,  «Нас Великдень 

єднає», персональна виставка Курпай Н.М. «Лялькова історія. Рід наш увесь), 

2 засідання членів об’єднання майстрів 

Вперше членами об’єднання майстрів народного мистецтва  проведено 

7 онлайн майстер-класів з петриківського розпису, різьблення по дереву, 

лялькарства, гончарства, витинання, бісероплетіння, писанкарства.  

Традиційно під час святкування Дня міста Дніпра була організована 

виставка-ярмарок членів об’єднання майстрів народного мистецтва Будинку 

мистецтв «Народне мистецтво Дніпра»  у рамках арт-фестивалю 

«Мистецький квартал». Тут були представлені усі види  народного мистецтва 

Дніпра.   

 Відбувся також великий ярмарок народних промислів майстрів із 

різних міст України:  Полтави, Запоріжжя, Нікополя, Жовтих Вод, 



Мелітополя, Синельникового, Новомосковська, Кам’янського, 

Підгороднього, Петриківки, Кіровоградської та Дніпропетровської  областей.  

Продовжилась робота з  розвитку українського фольклору: 

підготовлені та проведені українські народні свята: «В гостях у Василя»,   

«Колодій іде - весну веде». 

Були ініційовані 2 флешмоби з популяризації традиційного 

українського одягу: «Моя вишиванка» та «Українська хустка», які знайшли 

широкий відгук у мешканців міста та були підтримані митцями та різними 

громадськими організаціями Дніпра. 

  

 Також велась робота з популяризації та розвитку образотворчого 

мистецтва. Всього проведено  11 виставок: «Весняний розмай», «Жінки і 

квіти»,  «Їм війна не зламала крила», «Талант учителя в серцях учнів», 

«Акварельне адажіо»,  «Моя Україна»,  «Весна-Світлані», «Роздуми. 

Кольори. Настрої», «Спогади про острови», «На ювілейній сходинці»,  

«Мільйон доларів»,  а також  1 виставка дитячого малюнку.  

 Серед них 7 персональних виставок художнього доробку провідних 

художників міста: Михайла Кублика, Сергія Боровського (онлайн), Сергія 

Сидорова, В’ячеслава Апета, Олени Половної-Васильєвої, Ігоря Куделіна, 

заслуженого художника України Анатолія Буртового (м.Київ). 

 У рамках відзначення Шевченківських днів   було проведено творчу 

зустріч із художником Віктором Родіоновим, роботи якого зберігаються в 

музеї Шевченка в Кос-Аралі. Молодими художниками Б.Бучковським та 

Л.Євсєєвою підготовлено та проведено 2 онлайн майстер-класи з малювання. 

 Наймасштабнішою виявилась Міжнародна онлайн виставка акварелі 

«Весняний розмай». У цій виставці взяли участь провідні художники Дніпра, 

Запоріжжя, Києва, Львова, Харкова, Черкас,  Парижа (Франція), Бургаса 

(Болгарія), Лейт Плейк Сіті (США), Баку (Азербайджан), Єреван (Вірменія), 

Литви, Німеччини.  

 За результатами трьох виставок:   «Жінки і квіти», «Нас Великдень 

єднає», «Весняний розмай» підготовлено та завдяки фінансуванню 

департаменту гуманітарної політики ДМР і програми «Культурна столиця» 

видано  три каталоги. 

  Будинок мистецтв продовжував популяризувати і фотомистецтво.

 Проведено чотири фотовиставки: «Фотоподорож», «Акорди осені», 

«Прощай осінь» (онлайн) та  персональна Миколи Кошелєва.   

 

 Протягом року в Будинку мистецтв працював Дніпропетровський 

осередок НСКУ та велась робота, спрямована на   популяризацію  

кіномистецтва в місті Дніпро. Серед проведених заходів: кінолекції (до Дня 



українського кіно, на тему запорозького козацтва на екрані, образ Тараса 

Шевченка в кіномистецтві, образ Івана Мазепи на екрані,  175-річчя 

Карпенка-Карого, український кінематограф про Другу світову).  

 На сторінці Будинку мистецтв також були підготовлені пости про 100-

річчя видатних акторів Миколи Гринька та Нонни Копержинської,  120-річчя 

Миколи Яковченка. Були пошановані  також фундатори кіномистецтва 

Олександр Довженко,  Кіра Муратова, Леонід Осика,  Данило Сахненко, Віра 

Холодна,  Марчелло  Мастроянні,  Акіро Куросава, до 90-річчя виходу на 

екрани фільму «Земля» О.Довженка, до 60-річчя виходу на екран фільму 

«Зелений фургон» Одеської кіностудії. Для слухачів Університету третього 

віку двічі  організовано перегляди фільмів «Соняшники» Вітторіо де Сіка (з 

нагоди 50-річчя виходу фільму на екран).  Також відбулася прем’єра 

документальної стрічки  «Незламні» (про жінок-полонянок АТО), де глядачі 

зустрілися з режисеркою та сценаристкою цієї роботи.  

 Вперше працівники Будинку мистецтв власними силами знімали та 

монтували відео- та слайдфільми. До Дня Перемоги був створений 

слайдфільм «Художникам Дніпра-ветеранам Другої світової присвячується», 

образотворче мистецтво популяризувалось також у фільмах «Вальс квітів 

весняного розмаю» та «Люблю красу оту весняну». 

Силами працівників Будинку мистецтв були зняті на відео зустрічі: до Дня 

української писемності з доцентом ДНУ Оленою Бесараб, з відомим 

письменником-краєзнавцем, заслуженим журналістом України Миколою 

Чабаном до 165-річчя від дня народження академіка Дмитра Івановича 

Яворницького. До  відкриття виставок художників В.Апета,  М.Кублика, 

майстра народного мистецтва Н.Курпай, до Дня Перемоги, Дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва України,  до мистецьких заходів 

та пам’ятних дат було підготовлено 8 відеороликів.   

 

 Популяризуючи  театральне мистецтво та враховуючи цьогорічну 

карантинну ситуацію, на сторінках соціальних мереж Будинку мистецтв були 

розміщені пости про відомих діячів театру: заслужену артистку України 

Людмилу Вороніну, народних артистів України Івана Шепелєва,  Михайла 

Мельника, Станіслава Станкевича, народного артиста СРСР,  нашого земляка 

Марка Рейзена,  заслуженого художника України Миколу Аніщенка, 

драматурга та режисера Леся Танюка,  Перший український театр у Львові та 

театральні трупи у Катеринославі, до 120-річчя співака Івана Козловського. 

До ювілею українського митця  І.К.Карпенка-Карого в рамках кінолекції 

було проведено зустріч із режисером-постановником його творів заслуженим 

діячем мистецтв України Анатолієм Канцедайлом. 

Відбувся дебют театральної групи молодих акторів «Вечірний театр» з 

постановкою за дитячими творами відомої української письменниці Ірен 



Роздобудько (реж. Тетяна Шаблій). Продовжувались репетиції театру 

«Відкриті двері» (реж. Вікторія Чернова). 

До Міжнародного дня театру було проведено традиційну фотовиставку 

із циклу «Лицарі сцени» Миколи Кошелєва, в якій були представлені 

фотосвітлини провідних майстрів сцени та кращих вистав театрів Дніпра.  

 

 Продовжувалась  робота з популяризації літератури та творчості 

письменників. Відбулись творчі зустрічі  та презентації книг Лесі 

Степовички, Ірен Роздобудько,  Дмитра Чекалкіна.  До Дня  дитячої книги  

для юної аудиторії на сторінках соціальних мереж влаштовано онлайн цикл 

зустрічей із письменниками, що пишуть для дітей: Катериною Каленіченко, 

Олександром Ратнером, Еліною Заржицькою, Ольгою Рєпіною.  

 Підготовлено низку постів про письменників Придніпров’я та світу: 

Тараса Шевченка,  Павла Кононенка, Олеся Гончара, Павла Загребельного, 

Івана Сокульського, Дмитра Яворницького, Миколу Сингаївського, Дмитра 

Луценка, Олену Телігу,  Льва Толстого,  Олександра Пушкіна, Оскара 

Уайльда, Олександра Дюма,  Ганса Християна Андерсена, Джанні Родарі, 

Олександра Галича, Михайла Селезньова, письменників-земляків, що 

воювали на фронтах Другої світової.  

 У День міста окремо було представлено ятки видавництв «Герда» та 

«Ліра» із виданнями різної тематики, переважно тієї, що стосується історії, 

краєзнавства, відомих людей міста та області. Також письменники 

Придніпров’я Володимир Луценко, Леся Степовичка, Микола Чабан, Еліна 

Заржицька, Борис Ковтонюк взяли участь у виступах зі сцени та спілкуванні, 

презентуючи нові книжки. Вони провели автограф-сесії для мешканців міста 

та гостей.  

 Традиційно із Будинком мистецтв співпрацюють члени літературного 

клубу творчої молоді ДНУ ім. Олеся Гончара «Паростки»,  які брали участь у 

наших заходах до Дня української писемності та мови. 

 Колективом Будинку мистецтв пропагувалось і музичне мистецтво. 

Лауреат міжнародних конкурсів Артур Нікулін, арфістка Катерина Голуб, 

саксофоністка Олександра Берестовська брали участь у відкритті мистецьких 

імпрез, де поєднувалися різні жанри мистецтва – образотворче, музичне, 

хореографічне.  

 Про видатних композиторів були підготовлені пізнавально-

просвітницькі пости: Йоганна Себастьяна Баха, Йоганна Гайдна, Вольфганга 

Амадея Моцарта, Максима Березовського, Ференца Ліста, Франса Шуберта, 

Ференса Легара, Ігоря Шамо, В’ячеслава Вакарчука.  



 Будинок мистецтв залучив 11 митців і 1 колектив міста до 

Всеукраїнського флешмобу в мережі інтернет «Українська пісня крокує 

світом», присвяченому пам’яті Квітки Цісик. 

Серед проведених заходів, що пропагують народну  музику -  виступи 

фольклорних колективів «Україночки», «Заграва», «Мальви», «Терлиця», 

«Дзвіночки», «Червона калина»,  «Відлуння», «Родослав», гурт «Січеславці»  

та хор ветеранів ПК Енергетик. Також  традиційно у День міста на 

концертному майданчику звучали музичні твори різних авторів та жанрів.  

  

 Окремий напрямок у діяльності Будинку мистецтв  у 2020 році – робота  

з обдарованими дітьми. Протягом року було проведено  виставку дитячого 

малюнку: «Лист у Різдвяну казку», та онлайн мистецька акція «Малюємо 

казку. Царівна  Ледарівна» за твором Катерини Каленіченко. У грудні цього 

року відбулись дві зустрічі з  юними ілюстраторами казки. 

 До Дня захисту дітей онлайн  було організовано  флешмоб 

«Знайомтесь: це я», де презентувалися твори талановитої юні. 

Художник Віктор Родіонов провів для дітей майстер-клас з 

акварельного малюнку. Також до майстер-класів майстрів народного 

мистецтва Віктора Чумака, Тамари Горбунової, Вікторії Тимошенко, Ольги 

Родкіної, Олени Немировської, Ірини Пяшинцевої, Богдана Бучковського 

долучилися  у віртуальному просторі і діти.  

 

Протягом року реалізовано два масштабних арт-проєкти: традиційний 

арт-фестиваль «Мистецький квартал» у День міста (відвідало понад 5600 

мешканців та гостей міста) та  вперше організовано  за ініциативи директора 

закладу Діннік Л.Ю. Всеукраїнський творчий онлайн  конкурс  

«АРТСПАЛАХДНІПРО» (роботи переглянули 2260 осіб).  Проведення 

конкурсу  було підтримано програмою Бориса Філатова «Культурна 

столиця». В ньому взяли участь  як професійні митці, так і обдаровані юні й 

дорослі українці звідусіль: 67 учасників представили 189 робіт. Роботи 

переможців конкурсу були представлені на підсумковій виставці в Будинку 

мистецтв. 

 

На відзнаку державних,  народних свят  та пам’ятних дат у Будинку 

мистецтв проводились зустрічі, покази фільмів, бесіди: 

- до Дня революції Гідності «На варті у Сотні небесній стою»; 

- до Міжнародного Дня рідної мови – зустріч з професором, доктором 

філологічних наук Анатолієм Поповським; 

- до Дня Перемоги – відеозйомка зустрічі з автором пам’ятника 152-й 

стрілецькій дивізії В.П. Небоженком та слайдфільм «Ніколи знову»; 



- до Дня Конституції – відеозамальовка про вшанування народних 

звичаїв; 

- до Дня Державного Прапора  України – зустріч «З неба і сонця наш 

прапор ясний»; 

- до Дня Незалежності України –  захід «Незалежна і єдина»; 

- до Дня захисника України – захід «За Україну, за народ»; 

- до Дня української писемності та мови: лінгвістичний конкурс 

«Соловей співає, доки голос має» та зустріч з доцентом НДУ О.Бесараб та її 

студентами «Плекаймо в серці рідну мову»; 

- до Дня Гідності і Свободи – «Обирай свободу рідного народу»; 

- до Дня Голодоморів в Україні – реквієм «Не згасне в серці пам’яті 

свіча». 

- до дня народження першого почесного громадянина міста Олександра 

Поля та академіка Дмитра Яворницького були підготовлені культурно-

просвітницькі заходи.  

 

Вся робота бухгалтерії  велася  відповідно до чинного законодавства та 

положення про бухгалтерський облік  бюджетних установ. Відповідно до 

вимог чинного законодавства всі необхідні придбання  послуг проводились в 

системі «Prozorro».   Вчасно укладались та виконувались угоди на надання 

послуг (забезпечення приміщення електропостачанням,  водо- та 

теплопостачанням). Всі фінансові звіти готувались та здавались вчасно.   

Вимоги наказів, телефонограм та доручень на нарадах з питань фінансово-

господарської діяльності виконувались вчасно.  

 

Здійснено огляд технічного стану нашої будівлі як  об’єкта 

культурної спадщини «Кінотеатр «Червоногвардієць». Складено відповідний 

Акт технічного стану об’єкту.  Пам’ятка потребує проведення комплексних 

наукових досліджень з подальшим проведенням ремонтно-реставраційних 

робіт. 

 За відсутності фінансування, власними силами було здійснено цілий 

ряд робіт: 

- відремонтовані металеві сходи аварійного виходу, 

- споруджена сцена для проведення заходів у великій кінозалі, 

- здійснено нове освітлення сцени у цьому приміщенні,  

- відремонтовано зливну каналізацію.  

Вчасно проведені заходи щодо підготовки будівлі до опалювального 

сезону 2020-2021 р.р. Відповідно до термінів проведено перевірку та 

заправку всіх вогнегасників, а також встановлено вогнегасники на третьому 

поверсі будинку (3 шт.).  

Встановлено та відкрито WF-зону у Будинку мистецтв.  



Постійно велася робота по забезпеченню техніки безпеки, 

упорядкована документація з охорони праці та протипожежної безпеки, 

проводились необхідні чергові та позачергові інструктажі співробітників, 

практичні заняття з питань пожежної безпеки. Окремо велася робота з 

інформування працівників щодо їх діяльності в умовах карантину, 

пов’язаного з розповсюдженням COVID-19, а також забезпечення санітарно-

гігієнічними засобами у повному обсязі. 

 Проведено опоряджувальні роботи: демонтаж та монтаж тротуарної 

плитки з боку вул. Філософської, пофарбовано бордюри, здійснено обрізку 

кущів та дерев, пофарбовано вхідні двері аварійного виходу, частково – 

фасад будівлі. Створено «Господарський куток» у підвалі споруди.  

У грудні відбулась позачергова перевірка закладу з охорони праці 

Головним управлінням держпраці у Дніпропетровській області. Зауваження 

перевіряючих були  усунуті. 

 

 

 Директор Будинку мистецтв                                             Л.Ю. Діннік 


