
 

 
21 травня 2016 року з 16.00 до 24.00  
музей працює безкоштовно 

ПРОГРАМА 
 

Місце проведення Час 
проведення 

Назва заходу 

16.00-21.00 
 

«РУКОТВОРНІ  ДИВА СТЕПОВОЇ ЕЛЛАДИ»  
(виставка-ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та креативного 
дизайну) 

Біля музею 
 

18.30-23.00 ВІЛЬНИЙ МІКРОФОН «МУЗИЧНЕ СУЗІР’Я У МУЗЕЙНУ НІЧ» 
концертна програма - виступи виконавців найрізноманітніших музичних стилів 
(Христина Кисельова, Дмитро Кольчик, Микита Воробйов, Дмитро Дробот, Андрій 
Гардашніков, Марія Моренко, Олег Коваль, Назарій Овчаренко, Ксенія Купріненко, 
Сергій Туз та Сергій Ткаченко, гурт «Квіт» (лідер – Костянтин Мірошниченко) та 
інші) 

17.00-18.00 КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА «ЮНАЦЬКИЙ ГОМІН» 
Зразковий хор «Веселка» - учні молодших класів Кіровоградської музичної школи  
№ 2 імені Ю.Мейтуса  
(керівник – Вікторія Шелабокова, концертмейстер - Ганна Полтавчук) 
Музична вистава для дітей «Муха-Цокотуха» у виконанні учнів молодшої групи – 
театру «Менестрелі»  Кіровоградської музичної школи № 2  імені Ю. Мейтуса 
(керівник – Ольга Черняхович, концертмейстер - Тетяна Шинкевич)   

18.00-18.15 
 

Виступи вихованців школи хіп-хопу та брейк-дансу «MIX OF STEPS»  
(викладачі – Олександр Сірий і Маргарита Титаренко)  

експозиційний зал,   
ІІ поверх 

18.15-18.20 Демонстрація суконь «Паперові фантазії» студентів ІІІ курсу кафедри дизайну та 
мистецтва Кіровоградського інституту «Університет сучасних знань» (керівник - 
Ірина Зантарія)    

експозиційний зал,   
ІІ поверх 

18.30-21.00 ТВОРЧІ СТУДІЇ «МОЛОДІЖНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ» 
«СТВОРЮЮЧИ КРАСУ» 
Майстер-клас по плетінню волосся  
за участю учнів Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг      
Майстер-клас із візажу  
за участю учнів Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг 
Майстер-клас із боді-арту 
за участю учнів Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг 
(керівник – Анастасія Царенко) 
 
«МИСТЕЦЬКІ ФАНТАЗІЇ» 
 «Художній боді-арт» у виконанні студентів ІІІ курсу кафедри дизайну та 
мистецтва Кіровоградського інституту «Університет сучасних знань» (керівник - 
Ірина Зантарія) 

17.00-21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕРИТОРІЯ РУКОДІЛЛЯ ТА ТВОРЧОСТІ 
Проведення майстер-класів «Квіткова галявина» за участю майстринь об’єднання  
«Світ креативу»: 
Виготовлення квітів із фоамірана (проводить Лілія Луніна); 
Виготовлення тюльпанів із стрічок (проводить Ангеліна Жесткова); 
Виготовлення текстильної обручки у стилі бохо (проводить Альона 
Коваленко); 
Виготовлення квітки-брошки із полімерної глини (проводить Олена Пупаза) 
 
Проведення майстер-класів «Творчість об’єднує»: 
Виготовлення квітів у техніці «Канзаші» (проводить Наталія Пруднікова); 
Майстер-клас з художньої вишивки гладдю (проводить Раїса Корсун) 

17.00-19.00 Футбольна ФАН –ЗОНА «Фінал Кубка України з футболу  
ФК «Зоря» - ФК «Шахтар»  
(перегляд футбольного матчу) 

18.00-21.00 
 

ВІДЕО - ЕКСКУРС «ПОДОРОЖ МУЗЕЯМИ СВІТУ» 
(демонстрація науково – популярних фільмів) 

відділ музею –  
картинна галерея   
Петра Оссовського  
«Світ і Вітчизна» 

18.00-21.00 «ЗАЛИШ СВІЙ СЛІД В ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА»  
(створення колективної картини) 

Музейні майданчики  16.00-23.00 МУЗЕЙНА АКЦІЯ «УКРАЇНА – ЄДИНА!» (фотосесії з патріотичними 
плакатами) 

 
 
Також відвідувачі будуть мати можливість ознайомитися з експозицією зали музею «15 років – це тільки 
початок» до 15-ої річниці  відкриття Кіровоградського обласного художнього музею для відвідувачів та 
картинною галереєю Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» 


