




Символічно, що Кіровоградська дитяча філармонія, відкрита на базі обласної 

філармонії, стала ровесницею незалежної української держави. Упродовж минулих 25 років, 

проводячи в середньому по 90 концертів на рік, дитяча філармонія разом зі своїми філіями 

в райцентрах області охопила загалом близько мільйона відвідувачів, прищеплюючи дітям 

любов до рідної землі, культури, мистецтва. Успішно діють її проекти «Майстри мистецтв – 

дітям», «Завітайте до нас», «Концерти для дітей та батьків», «Подаруй дитині свято», «Діти 

для дітей». Багато з юних музикантів, хто вперше виступив на сцені дитячої філармонії, 

обрав Музику своєю професією. Ті, кого на лекції й концерти до філармонії приводили 

за ручку батьки, сьогодні ведуть сюди власних дітей.

Символично, что Кировоградская детская филармония, открытая на базе областной 

филармонии, стала ровесницей независимого украинского государства. На протяжении 

прошедших 25 лет, проводя в среднем по 90 концертов в год, детская филармония вместе 

со своими филиалами в райцентрах области охватила в общем около миллиона зрителей, 

прививая детям любовь к родной земле, культуре, искусству. Успешно действуют ее проекты 

«Мастера искусств – детям», «Концерты для детей и родителей», «Подари ребенку празд-

ник», «Дети для детей». Многие из тех юных музыкантов, кто впервые выступил на сце-

не детской филармонии, выбрал Музыку своей профессией. Те, кого на лекции и концерты 

в филармонию приводили за ручку родители, сегодня ведут сюда своих детей.

It is symbolic that the Kirovograd Children Philharmonic, opened on the basis of a regional 

philharmonic society, became the coeval the same age as  the independent Ukrainian state. Over 

the past of 25 years, spending an average of 90 concerts, the Kirovograd Children Philharmonic, 

together with its affiliates in the district centres of the scope in general about one million visitors 

by planting young citizens love their native land, culture and art. Successful operation of its project 

«Master of Arts – to Children», «Come to us», «Concerts for Children and Parents» «Give your 

child a holiday», «Children for Children». Many of those young musicians, who made his first 

appearance on our stage, chose the music his profession. Those, whom for the lectures and concerts 

to Children Philharmonic led by the handle parents, today are here with their own children.
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Шановні колеги!
Цього року дитяча філармонія відзначає свій ювілей – 25-ти річчя від 

дня заснування. Мистецький проект, який дає знання з музики, етики, 
естетики, хореографії, народної творчості тисячам кіровоградців, 
причому не лише міським жителям, а й дітям з райцентрів і сіл.

Впевнена, що і надалі ви будете радувати своїх юних глядачів новими 
творчими проектами та яскравими концертними програмами. Нехай 
дитяча філармонія і в подальшому  надихає на творчість виконавців, 
гостинно зустрічає друзів і впевнено крокує у майбутнє, даруючи своїм 
шанувальникам світло Миру й Добра!

Валентина Животовська,
 директор департаменту культури, 

туризму  та культурної спадщини
Кіровоградської обласної державної адміністрації

Шановні Добродії!
Щиросердно вітаю учасників свята з прекрасною датою – срібним 

ювілеєм дитячої філармонії!
Кіровоградщина здавна славиться своїми талантами та має міцні 

культурні традиції, які, завдяки дитячий творчості, примножуються 
і розвиваються. Піклуючись про наших дітей держава закладає 
воістину благодатний грунт для процвітання незалежної України. Тому 
ми шануємо кожного, хто творить це мистецьке диво, хто вірний йому 
серцем і душею багато років.

Сподіваюся, що дитяча філармонія, яка відкриває творчий шлях 
багатьом самобутнім талантам, і надалі продовжуватиме свій 
впевнений поступ.

Сергій Кузьменко,
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації

Шановні друзі!
25 років тому було започатковано дитячу філармонію. Талановитих 

дітей нашої Кіровоградщини об’єднала чудова ідея мудрих керівників. 
Щоосені гостинно відкриває двері для талановитих юних артистів 
і глядачів дитяча філармонія, даруючи незабутні хвилини спілкування 
з прекрасним музичним мистецтвом. Подібних їй в Україні одиниці, 
а кращих – немає жодної, про це не раз говорили відомі діячі мистецтв.

Тож щиро вітаю з ювілеєм дитячу філармонію і всіх тих, хто 
за ці роки долучався до цієї благородної справи. Бажаю вам творчих 
досягнень, натхнення та вдячних глядачів.

Олександр Чорноіваненко,
Голова Кіровоградської обласної ради
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Юні друзі!
Наше місто без дитячої філармонії вже важко уявити.  25 років 

активної і цікавої просвітницької і концертної діяльності – це 
масштабна робота. Талановиті і знані музиканти, хореографічні 
і хорові колективи, солісти, виконавці у різних жанрах долучають 
нашу дітвору до великого і красивого світу мистецтва. 

Щиро бажаю дитячій філармонії творчих успіхів і вдячних глядачів.
Андрій Райкович,

Кіровоградський міський голова

Дорогі учасники й шанувальники нашої дитячої філармонії! 
Упродовж цих 25 років ми переконались: найголовніше багатство 
України – її талановиті діти. Вчасно помітити юні таланти й дати 
хороший старт у майбутнє молодому музикантові – не менш важливо, 
ніж відзначити творчий доробок знаного майстра. Саме цьому велику 
увагу приділяє дитяча філармонія. Всі ми – одна велика родина, яка 
сьогодні святкує важливий ювілей. Тож бажаю всім  успіхів й нових 
звершень!

Микола Кравченко,
директор Кіровоградської обласної філармонії,

заслужений працівник культури України

Шановні друзі! 
За час роботи дитячої філармонії на її концертах побували сотні 

тисяч школярів, виросло не одне покоління музикантів та хореографів. 
Одна думка про те, що наш колектив виховує в дітях прекрасне, 
надихає на нові ідеї,  наповнює радістю і бажанням працювати.   Від 
усього серця дякую нашим юним глядачам за їхню щирість і вдячність, 
а дорослим за розуміння й підтримку! Зі святом вас!

Ірина Полонська,
заступник директора Кіровоградської

 обласної філармонії по роботі з дітьми
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Народження при Кіровоградській обласній філармонії її молодшої сестри – 

дитячої філармонії – майже співпало в часі зі здобуттям Україною Незалежності. 

У світлі перемін, керівництво філармонії прозорливо вдивлялось у майбутнє: потріб-

но було виховувати нового слухача – шанувальника Високого мистецтва. В управлін-

ні культури ініціатива директора філармонії Миколи Кравченка знайшла розуміння 

й підтримку: наприкінці квітня 1991 року тодішній начальник управління Микола 

Сиченко підписав наказ: «З метою залучення дітей та підлітків до світу мистецтва, 

опанування ними культурними здобутками….створити при обласній філармонії облас-

ну дитячу філармонію з наданням їй функцій центру музично-естетичного вихован-

ня дітей та юнацтва». Директором дитячої філармонії було призначено Віру Тулян-

цеву. Презентація дитячої філармонії відбулася 19 травня 1991 р. великим концертом 

зразкового дитячого хореографічного ансамблю «Пролісок». Від «батьків-засновни-

ків» з міських та обласних органів влади лунало багато теплих побажань.

19 травня 1991 року. 
Презентацію обласної 
дитячої філармонії 
відкриває начальник 
обласного управління 
культури 
Микола Сиченко, 
голова Кіровоградської 
Ради народних 
депутатів Василь Мухін

Віра Григорівна з ентузіазмом взялася за справу. Увагу було зосереджено на двох 

напрямках: – концертно-просвітницькій діяльності й масовій роботі. У рамках пер-

шої започаткували музичний лекторій для учнів 2–9-х класів, що вводив їх у чарівний 
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Наталія Бондаренко,
художній керівник 

Кіровоградської обласної 
філармонії, заслужений діяч 

мистецтв України

Виступає народний хореографічний ансамбль «Пролісок» (1995рік).
Художній керівник народний артист України, професор  Анатолій Коротков

світ музики. Яких тільки тем не торкалися лектори-музикознавці Олександр Полячок, 

Наталя Бондаренко та Любов Гарковець.  Окремі тематичні підбірки об’єднували в цикли, 

наперед моделюючи постійну аудиторію. 

Цікаві розповіді пропонували дітям захоплюючі історичні екскурси на різну тематику.  

Приміром, «Історія народної пісні» присвячувалася народним традиціям, «Поезія Шевчен-

ка в музиці» нагадувала про геніальне слово Кобзаря, «Машина часу» супроводила школя-

рів під час мандрівки в минуле близьке  і далеке. Окрім того, учням пропонувалися основи 

музичної грамоти із загадковими назвами «Де ховається звук?», «Музичний лабіринт». 

Лекції «Чи знаєте ви музичні інструменти», «Оркестр у кімнаті» та  «Троїсті музики»  

знайомили школярів з музичними інструментами. Концерти «Осіння пісня», «Святковий 

вечір – щедрий вечір», «Весняна подорож» пропонували відчувати музику за порами року, 

а музичні зустрічі під назвами «Музичні картинки» та «Чи вміє музика малювати?»  розви-

вали у дітей образне мислення. Вводили їх також музикознавці і в  таємничий світ театру. 

Тут можна пригадати такі мистецькі добірки, як «Від печери до сцени», або ж «Дитяча 

опера». Окремою сторінкою в діяльності дитячої філармонії був огляд музики як виду 

мистецтва. Для  цього Олександром Полячком було створено програми  «Таємниця музики» 

та «Спочатку було слово».
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«Знайомство з мешканцями країни музики» розповідало про музичні професії, а кожна 
наступна зустріч розкривала особливості однієї з них. «Професія – музикант» зосереджу-
вала увагу на ролі виконавця, «Чарівна паличка» розповідала про диригента, а «Хто створює 
музику»  знайомила зі специфікою творчої діяльності композитора. Зокрема, неодноразово 
проводилися зустрічі школярів із відомими кіровоградськими композиторами. Як наслідок, 
навіть виникла тема «Ми вчимося писати музику», що пропонувала дітям особисто долу-
читися до творчості. Влаштовувалися й цікаві музичні вікторини та змагання на кшталт 
«Музичний ринг» чи «Колесо фортуни».

Цілком природно, що в роботі музичного лекторію брали участь творчі колективи. 
Насамперед, звичайно, філармонійні. Справжнє захоплення завжди викликала зустріч 
дітлахів із академічним театром музики, пісні і танцю «Зоряни» та його солісткою, народ-
ною артисткою України Антоніною Червінською. Так виникли цикли: «Роде мій красний»: 
«Ой заграйте, музики», «Мистецтво танцю». Перед шкільною аудиторією виступали також 
камерний оркестр «Концертіно», ансамблі «Мелодія» та «Єлисавет-ретро», концертна група 
«Наталка», солісти філармонії народна артистка України Раїса Валькевич, заслужені артис-
ти України Володимир Стратьєв, Борис Попов (баян), Дмитро Притула (скрипка).

Залучали також і колективи міста. Насамперед, звичайно, дитячі: «Радість», 
«Росинка», «Пролісок», «Час-Пік», «В гостях у казки» – у рамках проектів «Мистецтво 
танцю», «Віденський бал», «Веселі ритми»; духовий оркестр «Зміна», учнів музичних 
шкіл. Відгукувалися на запрошення дитячої філармонії і дорослі, зокрема муніципальні 
Камерний хор під керівництвом Юрія Любовича та Духовий оркестр під керівництвом 
Григорія Шорсткого. Співпрацювала дитяча філармонія з викладачами й студентами 
музично-педагогічного факультету КДПУ ім. В. Винниченка, музичного училища, ліцеєм-
школою мистецтва, іншими музичними й позашкільними закладами. 

Відкриття 
10–го концертного 
сезону Дитячої філармонії, 
на сцені камерний 
оркестр «Концертіно» 
Кіровоградської 
обласної філармонії
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Гостями дитячої філармонії були тріо бандуристок «Вербена» Черкаської обласної 

філармонії, Національний оркестр народних інструментів під керівництвом Віктора 

Гуцала (сезон 1991/92 рр.), Симфонічний оркестр Одеської філармонії під орудою 

Хобарта Ерла (1992/93), хор Криворізької ДМШ № І (1993/94), художні колективи 

Національної філармонії, Харківської та інших обласних філармоній України, хорео-

графічні колективи з Хмельницька, Дніпропетровська тощо.

Дитяча філармонія спільно з обласними управліннями освіти й культури та відповід-

ними відділами міськвиконкому дала старт таким фестивалям і конкурсам: 

- «Степові джерела» (в його рамках відбувались конкурси:  солістів-вокалістів, 

конкурс української сучасної пісні, фольклорних ансамблів, хореографічного мистецтва, 

дитячих театралізованих колективів);

-   Міський і обласний конкурси «Відкриваємо нові таланти»; 

-   Фестиваль дитячої творчості «Мій рідний край – моя земля»;

-   Конкурс «Кіровоградські зіроньки»;

Невдовзі після відкриття, дитяча філармонія розширила «сфери впливу» – її 

відділення були засновані у Світловодську, Олександрівці, Олександрії, Бобринці, 

Новоукраїнці, Компаніївці, Малій Висці, Знам’янці. До них виїздили з проектами 

«В світі голосів», «З народного джерела», «У вихорі танцю», «В сім’ї вольній, новій». 

Багато творчих акцій проходило в рамках Всеукраїнського тижня «Музика і діти». 

Так, відбулися  концерти-лекції до 150-річчя від дня народження Миколи Лисенка 

із залученням київського музикознавця, кандидата мистецтвознавства Ірини Сікорської. 

Наступного року тиждень переріс у місячник до 180-річчя з дня народження Тараса 

Шевченка. У школах міста й області проводилися уроки музики й культури. Постійно 

влаштовувалися концерти для дітей-сиріт та для багатодітних родин. За перше десяти-

річчя філармонія стала справжнім центром естетичного виховання дітей та юнацтва.

Учасники концерту 
«Діти-ветеранам» 

присвячений 
50-ти річчю 

Великої перемоги



Народний ансамбль бального танцю «Конвалія»

Національна заслужена капела бандуристів України 
імені Георгія Майбороди
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Вже 15 років живі сторінки своєї історії дитяча філармонія створює під керів-

ництвом Ірини Полонської. Разом із художніми колективами обласної філармонії  та 

митцями Кіровоградщини, нею відшукуються сучасні форми виховання, розвиваються 

нові цікаві задуми.

Лише за останні роки творчою громадою області успішно реалізовано десятки 

тематичних концертних програм, втілено в життя багато блискучих ідей. Та навіть 

той факт, що на сьогодні в дитячій філармонії діє одразу вісім довготривалих творчих 

проектів, говорить сам за себе.

Всі програми концертів, а треба зазначити, що участь в них беруть як професійні 

артисти, так і дитячі колективи області, розробляються з огляду  на особливості сприй-

няття дітей різного віку. Низка тем знайомить юних слухачів з українськими народ-

ними святами та українським фольклором. В ознайомленні з музичними традиціями 

рідного народу школярам допомагають музично-просвітницькі цикли «Перлини душі 

народної», «Світ у мистецьких шедеврах», «Співоча Україна».  В доповнення до пред-

метів «Всесвітня художня культура», «Література», «Історія», «Музика»,  спеціально 

для засвоєння цих шкільних дисциплін, в дитячій філармонії  створено багато тема-

тичних програм. Запитайте учнів і вони залюбки згадають «У королівстві музичних 

інструментів», «З музикою від А до Я» та багато - багато інших.

Народний художній колектив хореографічний ансамбль «Світанок»
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З їх допомогою дитяча філармонія вже 

не один рік успішно підвищує музичну 

культуру школярів, отож має багато своїх 

прихильників. Ну  і, звичайно ж, ніяк не 

забудуть дітлахи про дитячий, добре відомий 

в області, музичний лекторій «Мистецтво», 

адже саме він гостинно запрошує  восени 

до світу музики.

Зразковий хореографічний ансамбль «Анюта»

На І–му Національному телебаченні у 2014 році 
дитячу філармонію представляли вихованці 

народного колективу студії вокального мистецтва 
«Антарес». У передачі разом з керівництвом 

обласної філармонії брала участь наша землячка, 
лауреат Шевченківської премії, 

народна артистка України Лідія Забіляста
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Поруч з новими, успішно діє й проект «Музика і діти», який зародився ще в перший 
концертний сезон, а  нині більш відомий як «Тиждень музики для дітей  та юнацтва». Щоразу 
нові, пізнавальні уроки музики та культури  для учнів середнього та старшого шкільного віку 
проводять лектори-музикознавці Кіровоградської обласної філармонії Богдан Швець та Анна 
Шуть. Зберігається в дитячій філармонії  і  традиція, згідно з якою, цікаво розказані лекторами 
музичні історії одразу ж ілюструються творчими колективами. Від простого до складного, від 
відомого до невідомого відбуваються зустрічі школярів у загадковому світі музики. Рік за роком 
любов до прекрасного дітям прививають найкращі творчі колективи області. Як і раніше, перед 
маленькими глядачами виступають професійні творчі колективи рідної філармонії: академіч-
ний театр музики, пісню та танцю «Зоряни»  та інструментальний ансамбль «Єлисавет-ретро». 
Слухати та розуміти музику дітей вчить і камерний оркестр «Концертіно».

Свою майстерну гру відвідувачам дитячої філармонії демонструють симфонічний оркестр,  
оркестри народних та духових інструментів Кіровоградського музичного училища. Перед 
маленькими глядачами виступають викладачі і студенти мистецького факультету Кіровоград-
ського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Концерт 
«Зоре моя вечірняя…», 
присвячений 200-річчю 
від дня народження 
Тараса Шевченка 
за участю академічного 
театру музики, пісні 
і танцю «Зоряни» 
Кіровоградської обласної 
філармонії

Концертна програма «Легенда музичної України», присвячена 135-річчю від дня народження  Миколи Леонтовича 
за участю камерного хору мистецького факультету Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка

11
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Симфінічний оркестр 
Кіровоградського музичного училища

Окрім «Проліска», з якого, власне, і почалася творча
історія дитячої філармонії, на сцені, з найпершого 
концертного сезону танцюють і такі любі кіровоградсь-
кій малечі народні та зразкові дитячі хореографічні 
колективи, як «Росинка», «Час-пік», «Конвалія», 
«В гостях  у казки»,  «Вікторія».

Саме дитяча філармонія дала старт у майбутнє 
нині успішному зразковому хореографічному 

колективу сучасного танцю «Вікторія»
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А головне, що усі артисти, як дорослі, так і маленькі, з великою відповідаль-
ністю ставляться до виступів перед дитячою аудиторією і працюють для них завжди 
якнайкраще. 

Втішає, що серед талановитих виконавців є багато вихованців загальноосвітніх 
та музичних шкіл Кіровограда. Юні музиканти полюбляють всі ініціативи дитячої 
філармонії, але особливо значущим для них є мистецький проект «Діти для дітей».

Учасники мистецького проекту дитячої філармонії «Духовне небо Кіровоградщини» -  
народний колектив України хореографічний ансамбль «Росинка» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості

Духовий оркестр «Сурми Єлисавета» Кіровоградської музичної школи № 2 імені Юлія Мейтуса
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Та це й не дивно.  Адже завдяки саме цьому 

проекту, в рамках Всеукраїнського фестивалю 

«Травневі музичні зустрічі» та вечорів духовної 

музики «Різдвяні передзвони», вони отримують пре-

красну  нагоду - нарівні з професійними артистами 

працювати для однолітків на найкращій сцені області.

Надзвичайно важливо, що для участі в цьому 

проекті зовсім не обов’язково бути лауреатом якихось 

конкурсів. Отож, для талановитих початківців – це 

чудова нагода розкрити свої здібності.

1414111441144141441111411111411111444414

Фольклорна група Кіровоградської музичної школи №3

Учасниця мистецького проекту «Діти для дітей» —
Боженко Аїда, учениця Кіровоградської дитячої школи мистецтв
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Будь-який мистецький колектив надзвичайно багатий на ідеї, 
вирують вони і в головах творчих працівників дитячої філармонії. 
Так, з 2011 року творчі плани  урізноманітнилися новими заду-
мами. Зокрема, з ініціативи Ірини Полонської почав діяти новий 
проект для всієї родини  «Концерти для дітей і батьків».  Своєю 
програмою «Я - ваша тьотя Алла» його відкрила відомий в Україні 
композитор, автор дитячих пісень Алла Мігай.

Відтоді, зустрічі  для найменших глядачів проводяться систе-
матично й  допомагають молодим родинам разом вивчати музику 
різних жанрів та знаходити спільні уподобання. 

Нині про дитячу філармонію, напевне, знає кожна дитина 
в області. За власною статистикою творчого колективу, 
четверту частину усіх концертів відвідують саме дітлахи. Тільки 
у районних центрах області для школярів проводиться понад 
60 концертів – лекцій, більшу частину з яких, організовує за-
ступник директора філармонії з комерційної діяльності 
Оксана  Буртова.

Незабутні хвилини спілкування з музичним мистецтвом подарували артисти ансамблю «Єлисавет ретро» 
Кіровоградської обласної філармонії дітям Чарівнянської школи Бобринецького району

15
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Звичайно ж, такого розмаху проект  «Майстри мистецтв – дітям» не зміг би набути без 
дієвої підтримки влади. Завдяки підтримці керівництва обласної державної адміністрації, 
обласної ради  та департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністра-
ції,  протягом одного концертного сезону  лекції  відвідує близько 30-ти тисяч юних глядачів.  

Дуже важливо, що починаючи з 2010 року, половина виїзних концертів відбувається і в се-
лах. Актуальна ідея Миколи Кравченка щодо  знайомства сільських дітей зі справжнім мисте-
цтвом, знайшла гарячий відгук у творчого колективу філармонії. Відтак, кожен концерт проекту, 
що має назву «Подаруй дитині свято» дійсно стає святом для юних глядачів сільських шкіл. 

Та щоб провести навіть один такий концерт потрібно фінансово його забезпечити, і тут на 
допомогу приходять меценати. Люди, які гаряче люблять дітей і високо цінують мистецтво, 
знаходять кошти і допомагають дитячій філармонії організувати виступи творчих колективів 
та виконавців. Саме завдяки керівникам відомих сільськогосподарських підприємств 
у 25-му концертному сезоні, в семи  районах області вже відбулося 12 концертів.

Окрім того, в цьому ж році,  артисти обласної філармонії вирішили розширити межі 
своєї діяльності, завітавши зі своїми  концертними програмами до учнів шкіл Миколаївської, 
Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей. Глядачі з інших областей  кажуть, 
що  кіровоградським дітям пощастило, бо в  Україні є лише чотири дитячих філармонії.  Наразі 
митці з усієї держави приїжджають до Кіровограда переймати досвід, подивитися, як працюють 
для юних глядачів дорослі актори і як реагують на їхні виступи діти. Запрошують творчі колек-
тиви до себе, втілюють у своїх містах проекти кіровоградців. Ідея «підросла» і стала саме такою, 
якою й хотіли бачити від початку її засновники.

Меценат багатьох проектів дитячої філармонії – народний депутат України Анатолій Кузьменко
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Починаючи з 2013 започатковано благодійний  проект «Промінчики доброти». 
Проведено благодійний концерт на користь Знам’янського будинку-інтернату  І-ІІІ профілю 
для дітей з вадами фізичного розвитку. А кошти від  концерту «Єдина країна – моя Україна» 
було спрямовано на лікування постраждалим військовослужбовцям, які відстоюють 
територіальну цілісність нашої Батьківщини. Також, у фойє філармонії на час концерту була 
розгорнута виставка дитячих листівок та малюнків для військовослужбовців, які згодом були 
направлені захисникам Вітчизни в зону проведення антитерористичної операції. 

Велику увагу приділяє Кіровоградська обласна філармонія воїнам, їх родинам і дітям. 
З 2014 року було проведено більше 30 благодійних заходів  за  участю  артистів  філармонії  
та  дитячих  художніх  колективів  області.

Виготовлені власноруч обереги, діти вручають воїнам

Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» 
Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості
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Понад 30 років допомагає, піклується і підтримує колектив філармонії 

та особисто директор - Кравченко Микола Іванович, вихованців загаль-

ноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів -  ліцей «Сокіл». Діти школи-

інтернат запрошуються на всі концерти дитячої філармонії і на тради-

ційні фестивалі дорослої філармонії: Всеукраїнський фестиваль 

камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі» та  вечори 

духовної музики «Різдвяні передзвони». А також отримують подарунки 

на  Різдвяні  свята  та  до  Дня  захисту  дітей.

Обласна філармонія завжди приходить з подарунками для дітей школи-інтернат
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З метою виявлення талановитих дітей Кіровоградщини у 2013 році наро-

дився проект «Відкриваємо нові таланти», коли до спільних концертних програм 

із професійними колективами і солістами Кіровоградської обласної філармонії 

були залучені вихованці художніх колективів і солістів позашкільних закладів 

освіти та культури області. Концерти відбулися в районних центрах та містах 

Кіровоградської області з лютого по вересень 2013 року. Кращі 20-ть колективів 

області відкрили 23-й концертний сезон обласної дитячої філармонії.

Зразковий ансамбль народних інструментів «Джерельце» 
Новоархангельського районного Будинку дитячої та юнацької творчості

Дитячий зразковий хореографічний колектив «Веселка» Долинського районного Будинку культури
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У 2014 році зародився спільний проект обласної дитячої 

філармонії та управління освіти Кіровоградської міської ради 

«Дитячий внесок у творчість міста», покликаний залучити 

до творчості широкий загал мешканців міста. Учні загально-

освітніх і позашкільних навчальних закладів, педагогічні праців-

ники, батьки та громадськість мали змогу продемонструвати свої 

таланти у вокальному, хореографічному, театральному, образо-

творчому, декоративно-ужитковому та інших видах мистецтва 

разом із професійними виконавцями Кіровоградської обласної 

філармонії.

20

Учасники мистецького проекту дитячої філармонії 
«Дитячий внесок в творчість міста», учнівський колектив Спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради
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Вихованці Гімназії нових технологій навчання Кіровоградської міської ради є активними учасниками проекту 
«Дитячий внесок в творчість міста»

21

Переможці мистецького проекту дитячої філармонії «Дитячий внесок в творчість міста» 2016 року,
Навчально-виховне об’єднання № 35 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради
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Неймовірно яскравий і най улюбленіший дітьми Кіровоградщини новорічний 
проект Кіровоградської обласної філармонії – головна новорічна ялинка області, який, 
починаючи з 1994 року, створюється дитячою філармонією за участю талановитих 
дітей та професійних колективів філармонії.

Юні глядачі із нетерпінням чекають зустрічі з улюбленими казковими героями 
та звичайно, подарунків. Підтримує проект голова обласної державної адміністрації 
Сергій Кузьменко і завжди з радістю спілкується з дітьми, які завітали до обласної 
філармонії з найвіддаленіших районів і сіл нашої області.

Учасники головної 
новорічної музичної казки 

обласної філармонії 2016 року - 
«Українська новорічна фантазія»,

вихованці народного 
художнього колективу України 

студії вокального 
мистецтва «Антарес» 

Кіровоградського обласного центру 
дитячої та юнацької творчості

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації 
привітав дітей Кіровоградщини з новим 2016 роком і подарував їм яскраві іграшки
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Святкування 25-річчя Дитячої філармонії на найкращій обласної сцені ознамену-
валося трьома концертами. В рамках Всеукраїнського фестивалю «Травневі музичні 
зустрічі» виступили близько 25 колективів з музичних шкіл області-переможців обласного
конкурсу «Паросток». На концерті переможців в рамках  проекту «Дитячий внесок 
у творчість міста» шкільні гуртки Кіровограда показали міні-вистави, на які запросили 
батьків і вчителів. Дев’ять колективів-переможців, отримали сертифікати на безкоштовне 
відвідування концертів філармонії. А головний подарунок – сертифікат на безкоштовне 
проведення заходу для школи в залі обласної філармонії одержала загальноосвітня 
школа № 35.

Ансамбль струнно-смичкових 
інструментів «Дивосвіт» 
Кіровоградської музичної школи №1 
імені Генріха Нейгауза

Щірі вітання від Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації  Сергія Кузьменка та директора 
департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації Валентини Животовської
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Кульмінацією святкування став феєричний гала-концерт під 

назвою «Дитинства світ». Одна з найбільших (з-поміж філармонійних) 

в Україні зала була заповнена юними меломанами, їхніми батьками 

та вчителями. 

Зазвичай, на день народження приходять з подарунками. Так 

голова Кіровоградської обласної держадміністрації Сергій Кузьменко

вручив ювілярам сертифікат на виготовлення пам’ятного буклету, 

Ірині Полонській – Почесну грамоту облдержадміністрації та оголосив

про запровадження своєї особистої меценатської мистецької премії 

«Відкриваємо нові таланти» для обдарованих дітей (першу тут-таки 

і вручив – юному піаністу зі Світловодська Андрію Шевченку).
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Організатори постаралися на славу! Це було справжнє вишукане театралізоване 
дійство, учасниками якого стали дитячі колективи-переможці міжнародних і всеукраїн-
ських конкурсів: народний ансамбль бального танцю «Конвалія» (керівник –заслужений 
працівник культури України Ігор Спінул), народний художній колектив України студія 
вокального мистецтва «Антарес» (керівник – Олена Дороганіч) Кіровоградського 
обласного центру дитячої та юнацької творчості, вокальний ансамбль «Червона калина» 
(керівник – Дмитро Коломоєць) Центру дитячої творчості Олександрійського району, 
народний хореографічний ансамбль «Пролісок» Кіровоградського обласного комплексу 
(гімназія – інтернат – школа мистецтв, художній керівник – народний артист України, 
професор Анатолій Коротков), народний художній колектив хореографічний ансамбль 
«Росинка» Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості (худож-
ній керівник – заслужений працівник культури України Галина Чайковська) та багато 
інших, талановитих і обдарованих. А апофеозом свята стала пісня, написана композитором 
Оленою Дороганич, спеціально до цієї події, яку виконали всі учасники концерту…

«Шкільна перерва», виконують вихованці підготовчої групи зразкового художнього колективу 
школи сучасного спортивного танцю «Форсаж»

Голова Кіровоградської обласної 
державної адміністрації 
Сергій Кузьменко вручив 
ювілярам сертифікат на 
виготовлення буклету
до 25-ти річчя
дитячої філармонії
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Народний хореографічний ансамбль «Пролісок» 
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного 
комплексу гуманітарно-естетичного профілю 
(гімназія – інтернат – школа мистецтв)

Народний художній колектив вокальний 
ансамбль «Червона калина» 

Центру дитячої творчості Олександрійського району
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За двадцять пять років, що минули, дитяча філармонія встигла  вже  багато. Давно 

виросли  перші відвідувачі. Стали дорослими і виховують вже свою малечу. Звичайно, 

далеко не всі вони пов’язали своє життя із мистецтвом. Але кожен з них знає, любить 

і відчуває музику так, як навчили його в дитячій філармонії. Щиро і віддано.  І нехай тепер 

до цієї просторої зали приходять зовсім інші діти. Бачать інші концерти, з новими програ-

мами та ведучими. Головне, що незмінною залишається сама ідея створення. Як і раніше, 

вона прагне до того,  щоб у малечі був свій яскравий, чудовий, радісний світ. З чарівною 

залою, де час пролітає як одна мить. Зі своїми казками, піснями і добрими героями. Світ, 

у якому завжди живе музика і почуття прекрасного.

Народний художній колектив шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» 
Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості

На сцені всі учасники ювілейного концерту «Дитинства світ»
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Відгук учениці Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 32 на виступ студентів 

Державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка вистави – мюзиклу 

«Долаючи смерть» за мотивами мюзиклу Ж.Пресгурвіка «Ромео і Джульєтта». 

В рамках тижня «Музики для дітей та юнацтва», я відвідала обласну дитячу філармонію 

і з перших хвилин була вражена яскравістю оформлення сцени та майстерним виконанням 

акторів. Українська мова, яка звучала зі сцени вразила своєю чистотою милозвучністю 

і сучасністю, що не так часто можна почути у повсякденному житті. Кожен з присутніх був 

у захваті не тільки від змісту пісень, а й від постановки танців і дійства. Деякі моменти 

глибоко пронизували душу. Автори дійства врахували смаки сучасної молоді, нам дуже 

сподобалось. Обов’язково завітаємо до дитячої філармонії наступного разу. Успіхів і нових 

проектів!                                  

 Пірог Євгенія (9-В клас)

Ми учні 7-А класу, школи № 16 протягом року відвідували концерти дитячої 

філармонії. Нам надзвичайно сподобались виступи дитячих творчих колективів 

«Росинка», «Антарес», «Час-Пік», а також творчих колективів обласної філармонії  

«Єлисавет-ретро», «Зоряни» і «Концертіно».

На концертах музичного лекторію «Мистецтво» ми дізнались багато нового про 

музику і композиторів, про традиції і культуру нашої країни та країн світу.

У наступному 26 концертному сезоні ми бажаємо філармонії творчих успіхів, 

процвітання та нових досягнень!

Ми учні 3-4 класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  і вчителі, з великою радістю 

відвідали  дитячу філармонію. Благодійний проект «Промінчики доброти» зігрів душі 

молодших школярів, відкрив таємниці музичного мистецтва. Щиро дякуємо організаторам 

і учасникам цього свята: обласній дитячий філармонії, Обласному центру дитячої та 

юнацької творчості, народному колективу України хореографічному ансамблю сучасного 

танцю «Час-Пік». Такі проекти потрібні і школярам, і дорослим людям. Хай наші 

«промінчики» доброти допоможуть дітям Знам’янського будинку – інтернат 

ІІІ-ІV  профілю.  Дякуємо  за  добру  справу.

Вчитель початкових класів школи №2, Малашина О.Г.
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Програма концерту – надзвичайно різноманітна. Вона якнайкраще відповідала віковим 

особливостям учнів, викликала інтерес, захоплення та позитивні враження. Дуже приємно, 

що обласна дитяча філармонія ставиться з любов’ю і відповідальністю до свого глядача. 

Це сприяє успіхові концертних заходів і забезпечує добрий настрій усім, хто має щастя 

доторкнутися до справжнього мистецтва. 

Для дітей важливо не лише опанування наук і знань, а й духовний розвиток. Хочеться 

побажати артистам творчої наснаги, нових цікавих проектів.

Так тримати!

Олександрійський навчальний виховний комплекс (ЗНЗ І –ІІ ст. № 17)

Дуже гарний концерт підготували артисти Кіровоградської філармонії. Дітям сподобалися танці, 

майстерне виконання, яскраві костюми.

Сподобалась дітям також і лектор-музикознавець Анна Шуть, яка має добрі навички спілкування 

з дітьми, вміє досить швидко знайти спільну мову зі школярами, зосередити їхню увагу на сценічному 

дійстві. Я вважаю, що такі концерти потрібні дітям, вони розвивають їхні музичні смаки.

Л. В. Гаркова, педагог-організатор загальноосвітнього навчального закладу №8,  м. Олександрія

Побувавши на зустрічі з артистами академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни» 

– «Перлини душі народної», ми нібито потрапили в світ музики, пісні і танцю. Від усього 

класу ми хочемо сказати велике спасибі неперевершеному колективу. 

Ноговіцина Ксенія, 10-й філологічний клас Кіровоградського педагогічного ліцею
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Любі «Зоряни»! Мене надзвичайно вразив Ваш виступ! Жива музика, вокал неймовірної сили та 
величі, складні рухи танцівників – усе це мало неабияку чаруючу силу. Погляду неможливо було відвести 
від прекрасної сцени. Браво! Інших слів і бути не може! Ви – це мистецтво, у найвищому сенсі цього слова!

Ще кілька годин потому, закриваючи очі, в душі та серці луна музика, почута у виконанні оркестру, пісні 
у виконанні народної артистки України Антоніни Червінської та молодої талановитої солістки колективу 
Тетяни Яковенко. А українська музика… що може бути краще мелодій своєї Батьківщини? Спогад про історію 
та культуру народу, СВОГО НАРОДУ!

Тож я щиро вдячна, що відбулася ця надзвичайна зустріч.
З найкращими побажаннями, Іноценко Анастасія 

(10-1 фізико-математичний клас) Кіровоградського педагогічного ліцею

Вихованці гімназії-школи мистецтв із захватом сприймали музику Баха, Моцарта, Генделя, Россіні 
у виконанні Камерного оркестру «Концертіно» та романси  Р. Фальво, Б. Фоміна, Я. Фельдмана у виконанні 
заслуженого артиста України, соліста Кіровоградської обласної філармонії Сергія Дьоміна. 

Від імені учнів гімназії – школи мистецтв хочемо подякувати Вам за можливість поринути, хоч на деякий 
час, у неймовірну красу мистецтва. Надзвичайно талановиті музиканти, артисти – майстри своєї справи. 
Оркестр під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Наталії Хилобокової подарував нам музику 
Баха і Моцарта, Шопена і Вівальді. З великим задоволенням і цікавістю ми слухали лектора- музикознавця, 
яка багато розповіла про життя та історію видатних композиторів.

Дуже вдячні за співпрацю. Чекаємо на нові зустрічі!
Надія Андрущенко,  учениця 11«Б» фізико-математичного класу 

Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховнго комплексу 
гуманітарно-естетичного  профілю  (Гімназія-інтернат - школа   мистецтв)
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Ми, вчителі Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст., із задоволенням відвідали концерт 

Кіровоградської філармонії.  Програма  була наповнена цікавими музичними номерами, 

які створили піднесений, радісний настрій усім присутнім. Із захватом  школярі 

прослухали чудові композиції у виконанні солістки ансамблю Олени Фурманової. 

А майстерне виконання творів баяністом Андрієм Жуком начебто перенесло нас усіх 

на мить до Парижа…

 Надзвичайно яскравими  і мелодійними видалися нам й  пісні у виконанні солістки 

ансамблю Іванни Клоц. Співачка подарувала  дітям неповторну мить спілкування 

з мультиплікаційними героями.

 Із задоволенням слухали чудовий голос Ярослава, який заспівав публіці італійські 

пісні, зокрема «Закоханий солдат» в обробці заслуженого працівника культури України 

Миколи Кваші.

Хочеться подякувати музичному колективу, і особисто художньому керівнику 

Валерію Федчишину, за той настрій і чудову атмосферу тепла і краси, яку вони 

подарували вчителям і нашим учням.

 З великою вдячністю, 
педагогічний колектив Тарасівської школи
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Шановні «Зоряни»! Ви сьогодні нагадали нам, хто ми, чиї ми діти, що у нас є багата 

українська культура, наша мова і чудова українська пісня. 

Бажаємо усім Вам міцного здоров’я, творчої наснаги!

 Директор школи Будулатій Л.М.,  с. Грузьке

Дякуємо ансамблю «Єлисавет-ретро» Кіровоградської 

обласної філармонії за цікавий, запальний, веселий концерт. 

Хай Бог береже Вас і дарує довгі творчі літа.

Санжаровська С.П., 

заступник директора Чарівнянської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступеню

Театр «Зоряни» вражає своєю майстерністю. Артисти демонструють красу 

українського народного мистецтва. Запальні танці козаків та тендітних дівчат 

заворожують кожного. Ми дякуємо за те, що ви несете національну культуру дітям 

Кіровоградщини і прославляєте нашу Україну за кордоном.

З повагою,

 учні 9 класу загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступеню с. Грузьке
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Якщо на Кіровоградщині  створена і активно працює Дитяча філармонія 

– це свідчить про високий рівень музично-естетичного виховання, 

а в перспективі – про більш високий рівень нашої культури. Тисячі дітей, 

які проходять через Дитячу філармонію, отримують безцінний досвід 

спілкування з живим мистецтвом і це, безумовно, розширює їхні духовні 

горизонти.
Олександр Полячок, директор музею музичної культури 

імені Кароля Шимановського, 
багаторічний лектор Дитячої філармонії

Концерти для сільських школярів, які започаткувала кіровоградська 

дитяча філармонія – це  надзвичайно людяна, дуже цінна ініціатива.  

Матеріальне питання забезпечення концертів ніяк не може тут бути 

головним. Хтось із великих сказав: «Все обходиться дешево, що можна 

вирішити за гроші».  Цінність дитячої філармонії в тому, що вона виховує 

душу, особистість… Особливо це важливо для дітлахів, але й для дорослого 

населення – неабияка цінність… Тому її однозначно треба усіляко 

підтримувати.

Анатолій Болюк, меценат дитячої філармонії,

смт Компаніївка

Дуже добре, що в нашому обласному центрі є такий чудовий заклад 

– дитяча філармонія. Наші діти мають можливість долучатися 

до мистецтва, відвідувати різні заходи, концерти. Під час заходів,  

відбувається не лише процес виховання, а й розширення світогляду, 

і закріплення всього, що діти здобувають під час уроків художньої культури, 

музики, образотворчого мистецтва, на практиці. Вони виховуються в дусі 

народних традицій, звичаїв. 

Всі працівники учбових закладів, які відвідують разом з дітьми концерти 

дитячої філармонії отримують від цього задоволення. Маючи нагоду 

хочу подякувати  Миколі Кравченку та  Ірині Полонській за їхню роботу, 

цікаві творчі задуми. Здоров’я їм і творчої наснаги! 
Лариса Костенко,

начальник управління освіти Кіровоградської міської ради
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Те, що наші діти, наші учні приходять до дитячої філармонії 

і слухають класичну, камерну музику, вивчають народну пісню, 

дивляться народні танці, – має велике виховне значення. Так ми 

зберігаємо і класичну спадщину, і традиції нашого народу.  
Галина Чайковська, керівник народного колективу України

хореографічного ансамблю «Росинка» 
Обласного центру дитячої та юнацької творчості, 

заслужений працівник культури України

Кіровоградську обласну філармонію називають Храмом 

Мистецтва. У цьому словосполученні закладено глибинний зміст. 

Адже саме поняття слова Храм доторкується до душевних 

струн нашого сприйняття віри, любові та надії. А в поєднанні 

з наближеністю високого мистецтва до всіх верств населення, 

завдяки філармонії, важко переоцінити значення діяльності цього 

прекрасного колективу на чолі з його неперевершеним керівником, 

заслуженим працівником культури України М. І. Кравченком. 

Йдучи далеко за крок попереду своїх підлеглих, Микола Іванович, 

як мудрий батько, який піклується про прекрасне майбутнє своєї 

великої сім’ї шанувальників та творців мистецтва, більше 25 років 

тому ініціював створення дитячої філармонії. І тепер, пройшовши 

нелегкий шлях зародження, становлення та розквіту, дитяча 

філармонія разом із своїм керівником Іриною Олександрівною 

Полонською, підійшла до свого повноліття вишуканою, 

талановитою, наповненою оновленого змісту. Право презентації своєї творчості на найкращій 

сцені області отримали талановиті  представники мистецької юні. Адже саме тут, серед учнів 

навчальних закладів мистецького спрямування шліфують свою майстерність майбутні  Червінські, 

Кваші, Дьоміни, Вайпани…, які ще стануть славою і гордістю нашого краю.

Віват, Дитяча Філармоніє! Процвітання і довголіття! Ти – зіркова квітка у барвистому вінку 

України.
Валентина Ревенко, 

член Національної Всеукраїнської музичної спілки, 
голова Кіровоградського регіонального методичного об’єднання, 

директор Кіровоградської музичної школи № 2 імені Юлія Мейтуса,
заслужений працівник культури України
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Від самого початку ми створювали дитячу філармонію для того, 

щоб навчити дітей розуміти музику. За мету ставилося  побудувати 

власну, оригінальну систему виховання у дітей справжньої 

музичної культури. Як і раніше,  я уважно слідкую за всіма подіями, 

які відбуваються в житті мого «любого дитяти». На мій,  погляд 

дитяча філармонія вже зовсім інша, аніж була спочатку. Але такою 

є вимога часу. Розумію, як складно її нинішньому керівнику Ірині 

Полонській  в сучасних умовах досягати таких значних результатів. 

Мрію про  те, щоб  в  кожному районі нашої області, на базі музичних 

шкіл була створена своя особиста дитяча філармонію,  для того, щоб 

і на місцях можна було успішно вести просвітницьку діяльність для 

дітей. Усією душею бажаю нашій дитячій філармонії подальшого 

процвітання!     

 Віра Тулянцева,  

перший директор  Кіровоградської дитячої філармонії

Кіровоградська обласна дитяча філармонія для мене найрідніша, 

бо вона перша в Україні запросила мене на одразу декілька серйозних 

спільних проектів. Я дуже рада, що незважаючи на обмаль часу 

погодилася. В першу чергу,  тому,  що переконана - музичним 

вихованням молодшого покоління потрібно цілеспрямовано 

займатися, а в Кіровограді саме так і роблять. На мою думку,  ідея 

проекту «Концерти для дітей і батьків» взагалі є  чудовою,  до того 

ж,  вона гармонійно поєднується з моїм прагненням створювати 

музику для родин. Хочу, щоб пісні звучали не лише на концертах, але 

й у родинах. Вважаю, що спільний наш проект є дуже перспективним, 

адже у  дітей має бути свій, дитячий світ?  Щоразу така зустріч для 

мене, та й для них – це не просто концерт з музичними казочками, 

це  випромінювання радості, веселощів, якщо хочете, спрямування 

у правильне русло надлишкової дитячої енергії. Це тільки початок, 

і просто  прекрасно, що в Кіровограді є патріоти мистецтва,  

які прагнуть  зробити життя  дитини яскравим і радісним! 

 Алла Мігай,  

композитор, заслужений діяч мистецтв України






