
 
 

Також відвідувачі будуть мати можливість ознайомитися з 
експозиціями музею: 
 «Сакральне мистецтво», «Західноєвропейське та російське мистецтво 
XVIII – початку  ХХ ст.», експозиційний комплекс декоративно-ужиткового 
мистецтва, відділ музею – картинну галерею Петра Оссовського «Світ і 
Вітчизна». 
Та переглянути наступні експозиційні комплекси: виставку творів 
сакрального мистецтва, переданих до фондів обласного художнього музею 
Службою Безпеки України та Національним художнім музеєм України; 
експозицію робіт «Жінка – погляд з минулого»; експозицію голограм 
«Глодоський скарб» до 50-річчя знахідки найбагатших поховань 7 ст. н.е. 
(дорогоцінної зброї та золотих прикрас); виставку до 120-річчя з дня 
народження художника-земляка Олександра Осмьоркіна (1892-1953); 
виставку творів «Історія, що в камені застигла…» до відзначення Дня 
пам’яток історії та культури; виставку творів народного художника СРСР, 
лауреата Державної премії імені Т.Шевченка, заслуженого діяча мистецтв 
України С.Ф.Шишка (1911-1997) «Гармонія світу Сергія Шишка» з 
фондового зібрання Національного художнього музею України; виставку 
творів заслуженого художника України Сергія Шаповалова до відзначення 
70 - річчя від дня народження; виставку «Русская быль Петра Оссовского»;  
виставку  «Італія Петра Оссовського»; виставку фоторобіт Анастасії Шкоди 
«Вікно в Європу: у вихрі танцю» в рамках відзначення Дня Європи. 
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Час 
проведення Місце проведення Назва заходу 

16.00-18.30             На подвір’ї біля 
музею 

Вітальня майстрів декоративно – ужиткового 
мистецтва, креативного дизайну та предметів 
вжитку 
 

Святкова концертна програма: виступ соліста-
акордеоніста ансамблю циганської пісні і танцю 
«Ягорі» Наці Папа 

СТВОРЮЄМО ШЕДЕВРИ РАЗОМ! (МУЗЕЙНІ ПОСИДЕНЬКІ) 

17.00 - 18.00 
експозиційний зал,  
ІУ поверх 
 

Творча лабораторія  по виготовленню картини з 
використанням природних матеріалів від 
Кіровоградської громадської організації 
«Єлисаветградський узвіз» (керівник – Ірина 
Поляруш) 

18.00 - 20.00 

експозиційний зал 
«Сакрального 
мистецтва, ІІІ 
поверх» 

Майстер-клас по писанкарству від Тетяни 
Стороженко 

17.40 – 21.00 експозиційний зал, 
ІV поверх 

Творча лабораторія  по виготовленню «Квітки  із  
кольорових стрічок», «ляльки-мотанки» від членів 
клубу народних ремесел «Ниточка»  Валентини 
Гусак та Алли Фісько (керівник – Наталія 
Ніжнікова) 

17.00 – 22.00 фойє музею, ІІІ 
поверх 

Майстер–клас по виготовленню орігамі та 
паперопластики, сюрприз «Посмішка Джоконди» 
від членів міжнародної громадської організації 
«Лагода»  (керівник – Аліна Мехеда) 

17.00 – 19.00 

Майстер-класи по виготовленню витинанок, 
колажів та тату від Родіона Зантарія та 
вихованців народної  студії образотворчого 
мистецтва «Соняшник» КОЦДЮТ 

17.00 – 23.00 
«Веселка дитячої творчості» (створення міні-
виставки малюнків маленьких учасників акції 
«Ніч музеїв» в рамках Року дитячої творчості) 

19.00 – 21.00 

експозиційний зал, 
ІV поверх 

Майстер – класи по виготовленню витинанок, 
орігамі та картин із використанням злакових круп 
від  студентів ІІІ курсу художньо – графічного 
відділення  мистецького факультету 
Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка 

18.30 – 21.00 фойє музею, ІІ 
поверх 

«Чарівний килим»  від Валентини  
Добровольської (майстер-клас з основ 
народного ткацтва)  

19.00 - 21.00 експозиційний зал, 
ІУ поверх 

«Креативна штучка» у музеї 
Майстер – класи: 
-  з виготовлення  квітів із тканини від Світлани 
Сербін 
-  виробів із полімерної глини  від Ольги Воловик 
 - декупажу від Катерина Баранової  
-  виробів із бісеру від Ольги Тарасенко та               
Олени Щельник 

19.00 - 22.00 
експозиційний зал 
Західноєвропейське 

Творча майстерня по створенню зачісок, візажу та 
манікюру 



(Кіровоградський професійний ліцей сфери 
послуг, ЗОШ № 14) 

19.00 - 22.00 «Мехенді» - розпис хною від Тетяни Степур 
19.00 - 22.00 

та російське 
мистецтво XVIII – 
початку XX ст.», ІІІ 
поверх Фото на згадку «Погляд з минулого» 

19.00-21.00 експозиційний зал, 
ІV поверх 

Face & body art  у виконанні студентів кафедри 
дизайну та мистецтва Кіровоградського 
інституту регіонального управління та 
економіки  (керівник – Ірина Зантарія)  

17.30 - 21.30          Відео-діскавері країнами світу з Петром Оссовським
17.30 - 21.30            Творча лабораторія художника (створення картини) 

17.30 - 21.30          
  Майстер-клас по виготовленню виробів з глини  
«Роде красний, роде мій прекрасний» (керівник гуртка 

«Народні промисли» Зінаїда Криниця) 

17.30 - 21.30          
Проведення майстер-класів по виготовленню 
мартинички та виробів із паперових трубочок від 
Мальвіни Сироти 

17.30 - 21.30          
«Малюємо картину» майстер - клас від молодих 
художниць Безверхньої Оксани та Бурлаки Ірини  

22.00 - 24.00 

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

Перегляд фіналу пісенного конкурсу 
«ЄВРОБАЧЕННЯ - 2013»  на Першому 
Національному телеканалі  

МИСТЕЦЬКА ФІЄРІЯ (ВЕЧІРКА В МУЗЕЇ):  
МУЗИКА ТА СПІВИ; КІНО ТА ТЕАТР; ТАНОК ТА ПОЕЗІЯ… 

17.00 - 17.20  Презентація заходів акції «Ніч музеїв» 

17.20 - 17.50  
Концерт дитячого  ансамблю «Карамельки» 
Кіровоградської музичної школи № 3 (керівник -  
Ольга Барибіна) 

18.00 - 18.45            

Виступ творчого клубу «Натхнення»: уривки з 
вистав «Едіт Піаф» (автор – Віктор Легентов), 
«Кімната нареченої» (автор Валентин Красногоров) 
Кіровоградського музичного училища (керівник – 
Людмила Френчко) 

19.00 - 20.00   
Виступ народного  студентського театру 
«Резонанс» майстер-клас з акторської майстерності 
(скоромовки, танці) (керівник – Ірина Дейнекіна) 

20.00 – 20.50 
«Мелодійне попурі»  від Наталії Сарандук  
 

Запальний танок «Табла-соло» від Тетяни Степур  

21.00  - 21.30   Виступ музичного гурту «Туретта бэнд» (керівник – 
Руслан Дормашов) 

21.30 – 22.00 

експозиційний зал, ІІ 
поверх 
 

«У вирі поезії»  (куратор - Олександр Косенко) 
 Поетичний вернісаж від Аліни Андрєєвої 

21.00 – 23.00 І поверх (побутові 
приміщення) 

5-D кімната музейних «жахів»  

22.00 – 23.00 Виступ рок - гурту «ТРМ ТЕСЛА»  

23.00 - 23.55       
експозиційний зал, 
ІІ поверх 

Музичний фреш: 
- виступ  рок - гурту «Зона підвищеного тиску» 
(керівник Дмитро Семенюк) 
 

- урочисте закриття акції «Ніч музеїв» 
 

- розіграш лотереї, відзначення  учасників Акції 

 


