
ПРОГРАМА 
Проблемно-цільового навчання  

для директорів, заступників директорів,  
наукових співробітників художніх музеїв України на тему  

«Музеї в соціокультурному просторі»  
на базі Кіровоградського обласного художнього музею 

7-12 вересня 2015 року 
 

7 вересня, понеділок 
 

10.00-11.30 Екскурсія експозиційними залами Кіровоградського обласного 
художнього музею та його відділу – картинної галереї Петра 
Оссовського «Світ і Вітчизна» 

12.00-13.00 Урочисте відкриття семінару за участю представників 
Міністерства культури України, Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, Кіровоградської обласної державної 
адміністрації, Кіровоградської обласної ради, Департаменту 
культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації 

13.00-14.00 Пленарне засідання семінару «Актуальні питання музейної 
діяльності. Пріоритетні напрямки роботи та завдання сучасного 
музею» 

14.00-14.30 Презентація виставкового проекту Львівського музею історії 
релігії «Творець українського гімну» до 200-річчя від дня 
народження о. Михайла Вербицького 

15.30-17.30 Пішохідна екскурсія по місту Кіровограду 
Відвідування галереї «Єлисаветград»  

17.30-18.30 
 

Відвідування Кіровоградського обласного академічного музично-
драматичного театру імені М.Л.Кропивницького 

18.30-19.30 Козацькі забави (міський парк ім. О.С.Пушкіна («Козачій острів»)) 
 

8 вересня, вівторок 
 

9.00-10.00 Пленарне засідання семінару на базі Кіровоградського обласного 
краєзнавчого музею 

11.00-12.30 Екскурсія музеєм історії Новгородківського району, відвідування 
зеленої садиби (смт Новгородка) 

14.00-15.00 Екскурсія музеєм історії Долинського району (м. Долинська) 
16.30-19.30 Екскурсія по парку-заповіднику «Веселі Боковеньки» (Долинський 

район) 
 

9 вересня, середа 
 

9.00-10.00 Пленарне засідання семінару на базі музейної кімнати з історії 
освіти Кіровоградщини (Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського)  

11.00-12.00 Екскурсія по Бобринецькому районному краєзнавчому музею та 
відвідування Вознесенського собору (м. Бобринець) 



12.40-13.30 Екскурсія по Нечаївському літературно-меморіальному музею 
Ю.І.Яновського (с. Нечаївка, Компаніївський район) 

16.00-18.00 Екскурсія по музею-заповіднику «Хутір Надія» (с. Миколаївка, 
Кіровоградський район) 
Секційні засідання семінару  

18.30-21.00 Відвідування садиби «Рожевий слон» (с.Обознівка, 
Кіровоградського району) 

 

10 вересня, четвер 
 

8.30-9.10 Екскурсія Знам’янським міським краєзнавчим музеєм                        
(м. Знам’янка) 

9.10-10.30 «На гостини до майстрині!». Відвідування Раїси Айвазовської          
(м. Знам’янка) 

11.50-13.00 Екскурсія Світловодськом з відвідуванням музею 
14.00-14.30 Знайомство із старовинним Преображенським храмом села Талова 

балка Світловодського району 
15.30-16.00 Екскурсія по музею історії села Захарівка Світловодського району 
19.00-20.00 Екскурсія Усипальницею Раєвських (Свято-Хрестовоздвиженська 

церква), Народним музеєм історії села Розумівка та Бовтиською 
западиною (с. Розумівка Олександрівський район) 

 
11 вересня, п’ятниця 

 
9.00-10.30 Пленарне засідання семінару на базі Кіровоградського художньо-

меморіального музею О.О. Осмьоркіна  
11.00-14.30 Екскурсійне обслуговування учасників семінару.  

Відвідування Кіровоградської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Д. Чижевського, музею музичної культури                               
ім. К. Шимановського, народного музею визволення 
Кіровоградщини (гімназія ім. Тараса Шевченка), народного музею 
археології ім. Н. Бокій, музею під відкритим небом 
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного 
університету 

15.30-18.00 Підведення підсумків семінару.  
Вручення Свідоцтв про підвищення кваліфікації  

    
12 вересня, субота 

 
9.00-12.00 Факультативне відвідування літературно-меморіального                 

музею М.Л.Кропивницького  
 


