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

                                                    на 2020 рік 

№
№ 

Захід 
Термін 

 виконання 
Місце  

проведення 

1.  Обласний фольклорний 
фестиваль зимового 
календаря «Святовид» 

І квартал 
січень 

ЦПКіВ 
ім. М. Горького 

2.  Культурно-мистецький проект 
«Живі поїзди»( виставка Енріке 
Мануела Ґімарайнша 
(Португалія), вечір поезії) у 
співробітництві з Харківським 
історико-філологічним 
товариством  

І квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 
62 

3.  Презентація проекту 
«Цифровий архів фольклору 
Слобожанщини  та 
Полтавщини»  

І квартал КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 
62 

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

І квартал 
лютий 

ІІ квартал 
травень 

 
ІV квартал 
листопад 

ЦПКіВ  
ім. М. Горького, ПДЮТ 

смт. Пісочин (Харківський 
район) 

 

5.  Регіональний конкурс читців 
«Вічне слово Кобзаря» 

І квартал 
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

6.  ІV Обласний фестиваль малих 
сценічних форм «Колібрі» 

І квартал 
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

7.  ХІХ Відкритий фестиваль 
традиційної народної культури 
«Кроковеє коло» для дітей та 
молоді (конкурс виконавського 
мистецтва: «Слобожанські 
оповідки», «Солоспів», «Гуртовий 
спів», «Фольклорно-обрядове 
дійство»; учнівська науково-
практична конференція; конкурс 
«Традиційні художні ремесла») 

І квартал 
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

8.  Обласний конкурс з вишивки 
«Закодоване щастя»  

 

І квартал 
березень 
(І етап) 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 
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ІІІ квартал 
вересень 
(ІІ етап) 

9.  Відкриття виставки та 
нагородження переможців і 
учасників конкурсу «Традиційні 
художні ремесла» ХІХ 
Відкритого фестивалю 
традиційної народної культури 
«Кроковеє коло» для дітей та 
молоді 

ІІ квартал 
квітень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

10.  ІІ Обласний фестиваль-конкурс 
театрів танцю «Terreidos», до 
Міжнародного дня танця 

ІІ квартал 
квітень 

КУ «Дергачівський районний 
Будинок культури» 

11.  Регіональний етап 
Всеукраїнського огляду-
конкурсу клубних закладів у 
сільській місцевості 

ІІ квартал 
квітень - 
травень 

заклади культури клубного 
типу районів, міст, ОТГ 

Харківської області 

12.  Гала-концерт та нагородження 
переможців і учасників 
конкурсу виконавського 
мистецтва: номінації 
«Слобожанські оповідки», 
«Солоспів», «Гуртовий спів», 
«Фольклорно-обрядове 
дійство») 

ІІ квартал 
травень 

ЦПКіВ  
ім. М. Горького 

 

13.  Обласний огляд–конкурс 
аматорів народного мистецтва 
Харківської області 
«Слобожанські передзвони» 

ІІ квартал 
травень -
червень 

місце уточнюється 
(заклади культури 

Харківської області) 

14.  Науково-практична 
конференція «Традиційна 
культура в умовах 
глобалізації»  

ІІ квартал 
червень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

15.  Обласний фольклорний 
фестиваль «На Купала нічка 
мала»  

ІІ квартал 
липень 

місце 
проведення уточнюється 

16.  Соціокультурний проект 
«Барви Батьківщини» 
(виставка «Зниклий світ 
Підкарпатської Русі на 
фотографіях Рудольфа 
Гульки»)у співробітництві з 
Чеським культурним центром 

ІІІ квартал 
вересень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 
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17.  Обласний фольклорний 
фестиваль «Слобожанське 
весілля» 

ІІІ квартал 
жовтень 

місце  проведення 
уточнюється 

18.  ІІІ «Регіональний фестиваль-
конкурс вокального мистецтва 
«Душі криниця» 

ІІІ квартал 
жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 
62 

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

протягом  
року 

 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська,  
62 

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

 

протягом  
року 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 
Держпром, 

4-й під. 

21.  Міжнародній акції «Ніч музеїв» ІІ квартал 
травень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62, 
Держпром, 

 4-й під. 

22.  Культурно-мистецькому заході 
«День вишиванки» 

ІІ квартал 

травень 

місце проведення 
уточнюється 

Виставки декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва: 

1.  Виставка еко-арту 
«Перетворення» 

І квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

2.  Обласна виставка художніх 
робіт учнів та викладачів 
Ізюмської дитячої художної 
школи ім. С.І. Васильківського 
«Різдвяний подарунок 
Слобожанщині» 

І квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

Держпром,  
4-й під. 

3.  Виставка робіт Валківської 
школи мистецтв «Українська 
витинанка»  

І квартал 
січень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

4.  Виставка робіт гуртка 
писанкарства обласного 
ЦДЮТ (керівник Лариса 
Волкова) 

І квартал 
січень -
лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 
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5.  Персональна виставка 
живопису харківського 
художника Юрія Ляміна 

І квартал 
січень -
лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, Держпром,  

4-й під. 

6.  Виставка фотографії 
«Миттєвості Всесвіту» 
випускників фотошколи 
Володимира Оглобліна» 

І квартал 
лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

7.  Персональна виставка 
живопису харківського 
художника Олега 
Грунзовського 

І квартал 
лютий 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,  
4-й під. 

8.  «Слобожанське розмаїття» 
виставка робіт обласних 
конкурсів декоративно-
прикладного мистецтва  
(2016 р., 2018 р.)  
 

І-IV квартал 
лютий -
грудень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

9.  Виставка фотографії Сергія 
Рожко (археологічні 
дослідження  пластунів)  

І квартал 
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

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

І квартал 
березень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,  
4-й під. 

11.  Персональна виставка 
живопису та графіки харківської 
художниці Зої Пилипенко 
«Блага звістка» 

І-ІІ квартал 
березень - 

квітень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,  
4-й під. 

12.  Виставка робіт учасників 
конкурсу «Традиційні художні 
ремесла» ХІХ Відкритого 
фестивалю традиційної 
народної культури «Кроковеє 
коло» 

ІІ квартал 
квітень 

 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

13.  Виставка писанок харківського 
міського клубу писанкарства 
ім. А.П. Овчаренко, 
присвячена Великодню 
«Авторська писанка» 

ІІ квартал 
квітень -
травень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,  
4-й під. 

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

ІІ квартал 
травень  

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 
4-й під. 
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15.  Персональна виставка 
живопису харківської 
художниці Валентини 
Олімпіюк-Віннікової 

ІІ квартал 
травень -
червень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 
4-й під. 

16.  Виставка освітньо- 
виставкового проекту 
«Дивовижна Україна»  

ІІ квартал 
травень -
червень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

17.  Виставка живопису та кераміки  
Ольги Мухи (смт. Кегичівка) з 
циклу  «Художники 
Харківщини» 

ІІ-ІІІ квартал 
червень -
липень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків, 

вул. Пушкінська, 62 

18.  Виставка художніх робіт 
валяних з вовни Олени 
Кравчинської та її учнів «Готуй 
сані влітку» 

ІІ-ІІІ квартал 
червень - 
липень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 
4-й під. 

19.  Виставка художнього розпису 
майстрів Харківської області 

ІІІ квартал 
липень -
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.  Персональна фотовиставка 
Євгенія Зубкова 

ІІІ квартал 
липень -
серпень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,  
4-й під. 

22.  Виставка переможців конкурсу 
українських митців «Ненька» 
(2018 р.) Олімпіюк-Вінникової 
В., Тимошенко В., Абаджі Д., 
Дуднік І. Кічкіної А., Білоус Т., 
Душиної Л., до Дня 
незалежності України 

ІІІ квартал 
серпень - 
вересень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром,  
4-й під. 

23.  Виставка живопису та кераміки 
Ольги Тимошенко (м. Валки) з 
циклу «Художники 
Харківщини» 

ІІІ-ІV квартал 
вересень– 
жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62 



6 

 

24.  Виставка художніх робіт Сергія 
Прядко та Володимира 
Нємєрцова 

ІІІ-ІV квартал 
вересень - 
жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 
4-й під. 

25.  Персональна виставка 
живопису харківської 
художниці Анни Савві  

ІV квартал 
жовтень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 
4-й під. 

26.  Персональна виставка  
живопису Красовської Тетяни 

ІV квартал 
жовтень - 
листопад 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 
4-й під. 

27.  Фотовиставка Володимира 
Оглобліна «Ісландія» 

ІV квартал 
листопад 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 
4-й під. 

28.  Виставка робіт художньої 
творчості працівників медичних 
закладів Харківської області 

ІV квартал 
листопад 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62 

29.  Традиційна виставка художніх 
робіт сучасних художників за 
підсумками конкурсу ім. 
Зінаїди Серебрякової 

ІV квартал 
листопад 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 
4-й під. 

30.  Виставка еко-арту 
«Перетворення»  

ІV квартал 
листопад - 

грудень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

вул. Пушкінська, 62 

31.  Обласна виставка художніх 
робіт учнів дитячої художньої 
школи № 2 ім. П.О. Левченка  
(м. Харків) «Різдвяний 
подарунок Слобожанщині» 

IV квартал 
грудень 

КЗ «ООМЦКМ» 
м. Харків,  

Держпром, 
4-й під. 

Взяти участь у: 

32.  Міжнародному виставковому 
проекті з обміну фотографіями 
«Сушка» 

ІІІ квартал 
вересень 

місце проведення 
уточнюється 

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

протягом 
року 

місце проведення 
уточнюється 
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Підготовка та проведення семінарів-практикумів: 

для керівників та спеціалістів районних будинків культури  

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

II квартал 
 

відділ 
інноваційних 
культурних 
проектів та 
міжнародного 
співробітництва 

для керівників хореографічних аматорських колективів  

2.  Зі спортивно-бального та естрадного танцю І квартал 
лютий 

відділ з 
методичної 
роботи 

3.  З народної хореографії ІІ квартал 
квітень 

відділ з 
методичної 
роботи 

4.  З сучасного танцю ІV квартал 
листопад 

відділ з 
методичної 
роботи 

для керівників театральних аматорських колективів  

5.  Майстер-клас «Моновистава – що це таке і як 
працювати в цьому жанрі» в рамках фестивалю 
«Колібрі» 

І квартал 
березень 

 
 

відділ з 
методичної 
роботи 

6.  Ексцентрика – різновид театрального жанру 
(буфонада, клоунада, пантоміма) 

ІІ квартал 
травень 

відділ з 
методичної 
роботи 

7.  Психофізичний тренінг з акторської 
майстерності (вправи, методичні рекомендації: 
зняття затисків, розвиток уваги, розвиток уяви, 
розвиток навичок робочого самопочуття, 
розвиток артистичної сміливості та 
характерності) 

ІV квартал  
листопад 

відділ з 
методичної 
роботи 

для керівників інструментальних  і вокальних аматорських 
колективів 

8.  З естрадного вокалу І квартал  
березень 

відділ з 
методичної 
роботи 
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9.  З техніки виконання на народних, шумових 

інструментів  

ІІ квартал 
квітень 

відділ з 
методичної 
роботи 

10.  З народного співу ІІІ квартал 
вересень  

відділ з 
методичної 
роботи 

для керівників фольклорних аматорських колективів 

11.  «Річне коло свят» (теоретична частина) І квартал 
лютий 

відділ з 
методичної 
роботи  

12.  «Річне коло свят» (практична частина) ІV квартал  
листопад 

відділ з 
методичної 
роботи 

 

для керівників гуртків та студій декоративно-прикладного та 
образотворчого мистецтва 

13.  «Використання природних матеріалів  у 
викладанні декоративно-прикладних 
дисциплін»  

І квартал 
лютий -

березень 

відділ 
дослідження та 
відродження 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва й 
виставкової 
діяльності 

14.  «Розпис як феномен традиційної  української 
культури»  

ІІІ квартал 
вересень 

відділ 
дослідження та 
відродження 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва й 
виставкової 
діяльності 

 


