
 

Основні культурно-мистецькі заходи  
КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури та мистецтва» 

                                                          на  2019 рік 

№
№ 

Захід 
Термін 

 виконання 
Місце  

проведення 

1.  Новорічна святкова програма 
«Таємниця бабусиної скрині» 

I квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

2.  Фольклорний фестиваль зимового 
календаря «Святовид» в рамках ІІІ 
Фестивалю вертепів «Вертеп-Фест 
2019» 

I квартал 
січень 

ХНАТОБ 
вул. Сумська, 25 (на 

сходах) 

3.  ІІІ Обласний фестиваль малих 
сценічних форм «Колібрі», 
присвячений Міжнародному дню 
театру 

І квартал 
лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62 

4.  Регіональний конкурс читців «Вічне 
слово Кобзаря», присвячений  
Т.Г. Шевченку  

І квартал  
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62 

5.  XVІ відкритий фестиваль традиційної 
народної культури для дітей та 
молоді «Кроковеє коло»  

І квартал  
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62, 
ЦПКіВ ім. М. Горького 

6.  Україно-американський благодійний 
проект «Незабутня Квітка» у Харкові 

І квартал  
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62 

7.  ІІ Обласний фестиваль-конкурс 
театрів танцю «Terreidos», 
присвячений Міжнародному дню 
танця 

ІІ квартал 
квітень 

Дергачівський РБК  
м. Дергачі, 

пл. Перемоги, 1 

8.  Фестиваль-огляд «Вище неба» 
народних і зразкових аматорських 
творчих колективів Харківської 
області 

ІІ квартал 
травень 

КЗ «ООМТКЦ» 
м. Харків, 

вул. Сумська, 25 
 ЦПКіВ ім. М. Горького, 

Пісочинський ПДЮТ 
смт. Пісочин,  

Харківський р-н 

9.  Творча лабораторія «Молекула» по 
створенню моновистав 

ІІ квартал 
червень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська,62 
 

10.  Науково-практична конференція 
«Традиційна культура в умовах 
глобалізації»  (до Дня Конституції 
України) 

ІІ квартал 
червень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

11.  Культурно-мистецький проект 
«Традиційні культури різних країн 
світу» (у співробітництві з комісією з 
міжнародного співробітництва 

I півріччя КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 



Молодіжної ради при Харківському 
міському голові та за участі 
товариств іноземних студентів)  

12.  І Регіональний фольклорний 
фестиваль купальської обрядовості 
Харківщини «На Купала нічка мала»  

ІІІ квартал 
липень 

місце 
уточнюється 

13.  Концертна програма  в рамках 
Великого Слобожанського ярмарку 

ІІІ квартал 
вересень 

ПВЦ «Радмір-
Експохол» 
м. Харків,  

вул. Ак. Павлова, 271 

14.  «Героям Слава!» - урочистості до 
Дня захисника України і Дня 
Українського козацтва 

ІV квартал 
жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

15.  Соціокультурний проект «Харківщина 
мультикультурна» (у співробітництві 
з національно-культурними 
товариствами Харківської області) 

ІV квартал 
жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

16.  І Відкритий фестиваль-конкурс 
експериментального художнього 
читання «Підтекст» 

IV квартал 
листопад 

 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська,62 

17.  Урочисте вручення премій 
переможцям обласного 
літературного конкурсу        ім. О. 
Масельського 

IV квартал 
грудень 

 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська,62 

18.  Організація та проведення 
тематичних заходів до пам’ятних і 
знаменних дат 

протягом  
року 

 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

19.  Організація майстер-класів з 
декоративно-прикладного та 
образотворчого мистецтва 

протягом  
року 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під., 
вул. Пушкінська, 62 

20.  Організація мистецьких та 
культурних заходів: лекцій з 
культурології та мистецтвознавства, 
творчих зустрічей, концертів тощо 

протягом  
року 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

Взяти участь у: 

21.  ІІІ Всеукраїнському фестивалі 
вертепів           «Перлина 
Слобожанщини: Вертеп-Фест 2019»  

I квартал 
січень 

місце проведення 
уточнюється 

22.  Урочистих заходах до Дня 
народження Т.Г. Шевченка 

І квартал 
березень 

майданчик біля 
пам’ятника  

Т.Г. Шевченка 

23.  Міжнародній акції «Ніч музеїв» ІІ квартал 
травень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 
Держпром, 4-й під. 

Виставки декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 

1. Виставка еко-арту «ПереТворення» І квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 



2. Виставка робіт учнів Будянської 
дитячої школи народного мистецтва 
«Квітів барвограй»  

І квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

3.  Обласна виставка художніх робіт 
учнів та викладачів Лозівської 
дитячої художньої школи «Різдвяний 
подарунок Слобожанщині» 

І квартал  
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

Держпром, 4 під. 

4.  Виставка ляльок «Казкова феєрія» І квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

5.  Виставка ляльок-мотанок Юлії 
Соловйової «Слобідські мотиви»  

І квартал 
січень-лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

6.  Виставка фотографії «Почуй мій 
голос» 

І квартал 
січень-лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

7.  Персональна виставка живопису та 
графіки харківського художника  
В.Ф. Тупіцина 

І квартал 
січень-лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

Держпром, 4 під. 

8.  Виставка дитячої творчості 
зразкового художнього колективу 
студії «Колібрі» КЗ «Центр дитячої та 
юнацької творчості №1» 

І квартал 
лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,4-й під. 

9.  Виставка робіт з плетіння соломки та 
кукурудзи  

І квартал 
лютий-березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

10.  Персональна виставка скульптури 
Любові Якіменко «Клумба» 

І квартал 
лютий-березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

11.  Виставка гуртка образотворчого 
мистецтва «ДеАртис» м. Харків 

І квартал 
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

12.  Виставка писанок Харківського 
міського клубу писанкарства         
 ім. А.П. Овчаренко «Вікно у Дивосвіт 
2019» 

І-ІІ квартал 
березень-квітень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

13.  Фотовиставка групи харківських 
фотографів Марини Коган, 
Олександра Бондаренко та 
Володимира Костиря 

І-ІІ  
квартал 

березень-квітень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

14.  Виставка робіт переможців конкурсу 
художніх ремесел  XVI Відкритого 
фестивалю традиційної народної 
культури для дітей та молоді 
«Кроковеє коло» 

ІІ квартал 
квітень 

 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

15.  Персональна виставка живопису 
художника Дмитра Павленко 
«Кольоровий рух» (Харківський 
район)   

ІІ квартал 
квітень-травень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,4-й під. 



16.  Традиційна ІХ звітна  виставка 
студентів та викладачів Харківського 
художнього училища «Дарую 
майстерність» 

ІІ квартал 
травень  

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

17.  Виставка проекту «Дивовижна 
Україна»  

ІІ квартал 
травень -червень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

18.  Обласна виставка дитячих художніх 
робіт учнів-лауреатів та дипломантів 
обласних та всеукраїнських конкурсів 
«Надія Слобожанщини» 

ІІ квартал 
травень -червень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

19.  Виставка традиційної української 
вишивки «Естетика етносу» 

ІІ-ІІІ квартал 
травень -серпень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

20.  Традиційна звітна виставка Обласної 
організації «Харківський фотоклуб» 
«FOCUSники», присвячена Дню 
фотографа 

ІІІ квартал 
липень-серпень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

21.  Виставка оригінальних робіт 
живопису американського художника 
Шрі Чинмоя 

ІІ-ІІІ  
квартал 

червень-липень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

22.  Виставка майстрів образотворчого 
мистецтва Харківщини циклу 
«Художники Харківщини» 

ІІІ квартал 
липень-вересень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

23.  Виставка творчих робіт викладачів та 
учнів художнього і 
мультиплікаційного відділень школи 
сучасних театрально-сценічних 
напрямів "Улюбленому Харкову 
присвячується" до Дня незалежності 
України 

ІІІ квартал 
серпень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

24.  Виставка живопису, графіки, 
фотографії та декоративно-
ужиткового мистецтва за підсумками 
конкурсу «Крила України», 
присвяченого до Дня авіації України, 
за підтримки Інноваційного 
аерокосмічного кластеру 
«Мехатроника» та Харківської 
обласної ради 

ІІІ квартал 
серпень-вересень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,4-й під. 

25.  Виставка художнього розпису  ІІІ квартал 
серпень -жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62 

26.  Фотовиставка переможців конкурсу 
театральної фотографії «5-та стіна. 
Театри Харківщини» (2017 р.)  

ІІІ-ІV квартал 
вересень-жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,4-й під. 

27.  Персональна виставка живопису 
харківського художника з Німеччини 
Юрія Ляміна 

ІV квартал 
жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 



28.  Виставка переможців конкурсу 
українських митців «Ненька»  
(2018 р.) 

ІV квартал 
жовтень-листопад 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

29.  Виставка еко-арту  ІV квартал 
листопад 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62 

30.  Виставка творчих робіт працівників 
медичних закладів Харківської 
області 

ІV квартал 
листопад 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62 

31.  Фотовиставка сучасних фотографів 
за підсумками конкурсу                            
ім. З. Серебрякової «Не скучна мить» 

ІV квартал 
листопад - 

грудень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,4-й під. 

32.  Виставка витинанки «Мереживні 
історії» 

ІV квартал 
грудень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

33.  Обласна виставка художніх робіт 
учнів та викладачів Ізюмської 
художньої школи              
 ім. Васильківського «Різдвяний 
подарунок Слобожанщині» 

ІV квартал 
грудень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 4-й під. 

Взяти участь у : 

34.  Культурно-мистецькому заході «День 
вишиванки» 

ІІ квартал 
травень 

місце проведення 
уточнюється 

35.  Міжнародному виставковому проекті 
з обміну фотографіями «Сушка» 

ІІІ квартал 
вересень 

місце проведення 
уточнюється 

36.  Проведенні «Міста майстрів» в 
рамках регіональних, обласних 
культурно-мистецьких фестивалів, 
свят тощо 

протягом року місце проведення 
уточнюється 

Організація та проведення семінарів-практикумів: 

для керівників та спеціалістів районних будинків культури  

37.  Організація роботи з охорони 
нематеріальної культурної спадщини 
на місцевому рівні 

І квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

38.  Триденний воркшоп для керівників 
районних будинків культури, 
працівників районних (міських) 
відділів (секторів) культури і туризму, 
представників ОТГ Харківської 
області «Школа менеджера 
культури» 

II квартал 
 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

для керівників хореографічних та танцювальних колективів  

39.  Цикл практичних занять «Майстерня 
хореографії» для керівників і 
учасників аматорських 
хореографічних колективів: 
- партерна гімнастика як основа 
роботи над танцювальними 
номерами; 

 
 
 

 
І квартал 

лютий 
 
 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 



- характерна та образна 
хореографія: пластика та пантоміма 
в танцювальних виставах; 
- традиційний і стилізований 
сценічний костюм у хореографічних 
постановках. Історико-побутовий 
танець 
 

ІІ квартал 
квітень 

 
ІV квартал  
листопад 

для керівників театральних аматорських колективів  

40.  Театральна лабораторія «Арт-Ёж»:  
тренінги, інтенсиви з акторських 
дисциплін для керівників, учасників 
театральних аматорських колективів 

щомісяця 
(останні вихідні) 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

41.  «Основи сценарної майстерності 
(створення сюжету концертного 
номеру або вистави з теми та ідеї). 
Постановка концертного 
театралізованого номеру» 

І квартал 
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

42.  Майстер-клас «Ораторська 
майстерність» 

ІІ квартал 
травень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

43.  - «Театр анімації (театр ляльок, 
тіньовий театр, силуетний)» 

ІV квартал  
жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

для керівників інструментальних  і вокальних аматорських 
колективів 

44.  «Різновиди жіночого вокалу. 
Методики розпізнавання та 
постановки голосу» 
 

ІІ квартал  
квітень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

45.  «Освоєння інструментальної традиції 
Слобідської України» 

ІІІ квартал 
вересень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

46.  «Аутентичний вокал жіночого та 
чоловічого голосів» 

IV квартал 
грудень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

для керівників аматорських фольклорних колективів 

47.  для керівників дитячих і молодіжних 
фольклористичних гуртів Харківщини 
в рамках проведення Відкритого 
фестивалю традиційної народної 
культури «Кроковеє коло» для дітей 
та молоді 

І квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

48.  «Особливості проведення 
обрядового весільного дійства: 
весілля на Слобожанщині» 

І квартал 
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 



49.  «Фестивально-концертна діяльність 
фольклорного колективу» 

IV квартал  
листопад 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

для керівників гуртків та студій декоративно-прикладного та 
образотворчого мистецтва 

50.  «Викладання різноманітних технік 
плетіння в гуртках декоративно-
прикладного мистецтва»  

І квартал 
лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

51.  «Писанка як феномен традиційної  
української культури та досвід 
викладання писанкарства в гуртках 
декоративно-прикладного 
мистецтва»  

ІІ квартал 
квітень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

52.  «Традиційна українська вишивка, її 
використання у сучасному побуті»  

ІІ квартал 
травень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

53.  для керівників гуртків і студій  
декоративно-ужиткового мистецтва 
Харківщини в рамках проведення 
Відкритого фестивалю традиційної 
народної культури «Кроковеє коло» 
для дітей та молоді 

IV квартал  
жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

 


