
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ГРУДЕНЬ – 2022
*
 

Серед дат місяця: 

01.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

03.12 – Міжнародний день людей з інвалідністю 

05–11.12 – Всеукраїнський тиждень права 

05.12 – День волонтера 

06.12 – День Збройних сил України 

07.12 – День місцевого самоврядування 

10.12 – День прав людини 

11.12 – День благодійності 

14.12 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

20.12 – Міжнародний день солідарності людей 

24.12 – День працівників архівних установ 

Головні релігійні свята : 

19.12 – День святого Миколая 

25.12 – Різдво за григоріанським календарем 

З іншими датами місяця можна ознайомитись тут  

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 

 Міжнародний дистанційний фестиваль-марафон української культури 

«Мистецька Сотня» (20.04–20.12.2022):  

https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-

8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A

0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії ЯwriteR 

(23.11–12.12): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-

avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/ 

 Всеукрaїнський дистанційний конкурс фото-, кіно- та аудіовізуальних 

мистецтв Світ ISee (онлайн; 25.11–14.12): http://fest-

portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-

audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/ 

 VI Міжнародна науково-практична конференція «Микола Леонтович і 

сучасна освіта та культура» (в дистанційному форматі на платформі 

Google Meet; 12–13.12): https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Informats-

list-2022-M.-Leontovich.pdf 

 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво естради: 

проблеми виконавської практики, системи освіти і наукових досліджень» 

(15.12): https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Informatsijnij-list-15-

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.11.2022 р.). 
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 

https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2022/kalend2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38
https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38
https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Informats-list-2022-M.-Leontovich.pdf
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Informats-list-2022-M.-Leontovich.pdf
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Informatsijnij-list-15-grudnya.pdf
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grudnya.pdf 

 ХХVІI Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання: 

”Зберегти пам’ять: українське музейництво у вирі лихоліть“» (15–16.12, 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»): 

https://kplavra.kyiv.ua/ua/2-veresnya-27-Mizhnarodna-naukova-konferentsiya-

Mohylyanski-chytannya-ukr 

 ІХ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Мистецькі 

родини (ювілейні дати)» у рамках Другого науково-творчого проєкту 

«Виконавські та педагогічні традиції української вокальної школи в 

контексті розвитку міжнародних зв’язків» (на платформі Zoom; 16–17.12): 

https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Informlist-Mist-rodini_9_2022.pdf 

 ІІ Всеукраїнський багатожанровий двотуровий конкурс мистецтв 

«Новорічні дива» (онлайн; 17–19.12):  

https://smilefest.com.ua/konkurs2022/novorichnidiva/ 

 Всеукраїнський двотуровий багатожанровий конкурс мистецтв «Святий 

Миколай, Україну зберігай!» (у онлайн та офлайн форматах; 18.12): 

http://fest-portal.com/ev/statsionarno-ta-distantsijno-18-12-2022-kiyiv-

vseukrayinskij-dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-svyatij-mikolaj-

ukrayinu-zberigaj/ 

 

*** 

 Міжнародна наукова конференція «Музика як інформаційна зброя у 

сучасній війні» (онлайн; 09–10.12, м. Львів): https://knmau.com.ua/wp-

content/uploads/konferentsiya9.11.22.pdf 

 ІІ Всеукраїнський конкурс фортепіанної музики AURORA до 105-річчя 

Харківського національного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського (онлайн; 20–25.12, м. Харків): 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=554061520055077&set=pcb.5540618

03388382 

 VII Всеукраїнський двотуровий фестиваль-конкурс мистецтв Universe of 

Arts (онлайн; 22–25.12, м. Одеса): http://fest-portal.com/ev/vii-

vseukrayinskij-festival-konkurs-mistetstv-universe-of-arts-odesa-ukrayina/ 

 

До новорічно-різдвяних свят 

 Головна резиденція святого Миколая (з 01.12, козацьке селище «Мамаєва 

Слобода»): 

https://www.facebook.com/mamajeva.sloboda/posts/pfbid02DE3gP2NSrZwLadoU

iyDxcc5N4XRk5SoR14VygPUd6AsHAb2gX5pang2ZZfYMfkT4l 

 «Зимова країна» на ВДНГ під гаслом «Різдво не спинити!» (10.12.2022–

26.02.2023, Національний комплекс «Експоцентр України»): 

https://vdng.ua/news/rizdvo-ne-spynyty-iakoiu-bude-zymova-kraina-na-

vdnh?fbclid=IwAR1uYOKLED8X4ajZBBg8WDHrxpRqm9aSz6-

GPaiyORzcHw1MdLe2rAgWNzQ 

 

https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Informatsijnij-list-15-grudnya.pdf
https://kplavra.kyiv.ua/ua/2-veresnya-27-Mizhnarodna-naukova-konferentsiya-Mohylyanski-chytannya-ukr
https://kplavra.kyiv.ua/ua/2-veresnya-27-Mizhnarodna-naukova-konferentsiya-Mohylyanski-chytannya-ukr
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Informlist-Mist-rodini_9_2022.pdf
https://smilefest.com.ua/konkurs2022/novorichnidiva/
http://fest-portal.com/ev/statsionarno-ta-distantsijno-18-12-2022-kiyiv-vseukrayinskij-dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-svyatij-mikolaj-ukrayinu-zberigaj/
http://fest-portal.com/ev/statsionarno-ta-distantsijno-18-12-2022-kiyiv-vseukrayinskij-dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-svyatij-mikolaj-ukrayinu-zberigaj/
http://fest-portal.com/ev/statsionarno-ta-distantsijno-18-12-2022-kiyiv-vseukrayinskij-dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-svyatij-mikolaj-ukrayinu-zberigaj/
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/konferentsiya9.11.22.pdf
https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/konferentsiya9.11.22.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=554061520055077&set=pcb.554061803388382
https://www.facebook.com/photo/?fbid=554061520055077&set=pcb.554061803388382
http://fest-portal.com/ev/vii-vseukrayinskij-festival-konkurs-mistetstv-universe-of-arts-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/vii-vseukrayinskij-festival-konkurs-mistetstv-universe-of-arts-odesa-ukrayina/
https://www.facebook.com/mamajeva.sloboda/posts/pfbid02DE3gP2NSrZwLadoUiyDxcc5N4XRk5SoR14VygPUd6AsHAb2gX5pang2ZZfYMfkT4l
https://www.facebook.com/mamajeva.sloboda/posts/pfbid02DE3gP2NSrZwLadoUiyDxcc5N4XRk5SoR14VygPUd6AsHAb2gX5pang2ZZfYMfkT4l
https://vdng.ua/news/rizdvo-ne-spynyty-iakoiu-bude-zymova-kraina-na-vdnh?fbclid=IwAR1uYOKLED8X4ajZBBg8WDHrxpRqm9aSz6-GPaiyORzcHw1MdLe2rAgWNzQ
https://vdng.ua/news/rizdvo-ne-spynyty-iakoiu-bude-zymova-kraina-na-vdnh?fbclid=IwAR1uYOKLED8X4ajZBBg8WDHrxpRqm9aSz6-GPaiyORzcHw1MdLe2rAgWNzQ
https://vdng.ua/news/rizdvo-ne-spynyty-iakoiu-bude-zymova-kraina-na-vdnh?fbclid=IwAR1uYOKLED8X4ajZBBg8WDHrxpRqm9aSz6-GPaiyORzcHw1MdLe2rAgWNzQ
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Новорічні вистави та вистави для дітей під час зимових канікул:  
 

Київський національний академічний театр оперети:   

http://operetta.com.ua/afisha/ 

17, 18  

(12:00) 

Прем’єра 

– «Різдвяна пошта» (інтерактивна вистава для дітей). Автор 

сценарію та композитор – А. Шеремок, режисер – 

М. Добролюбов 

24, 30  

(12:00)  

25  

(12:00, 

15:00), 

– Т. Зілінська «Вертеп. Казки тихої ночі» (різдвяна музична 

лялькова фантазія для всієї родини) 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

19, 20,  

21, 24  

(12:00) 

Прем’єра 

– «Миколай іде – свято веде!» (новорічне інтерактивне шоу) 

 

Київський академічний театр «Актор»:  http://teatr-aktor.kiev.ua; 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/kievskij-teatr-akter-117.html 

18, 25  

(15:00, 

18:00),  

28  

(18:00) 

–  М. Гоголь «Ніч перед Різдвом» (музична кумедія) 

 

Український малий драматичний театр (вул. Олеся Гончара, 33): 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/ukrainskij-dramaticnij-malij-teatr-90.html?gclid  

24  

(12:00, 

14:00) 

– «Історія, якій понад 2000 років» (новорічна вистава для дітей 

та їхніх батьків) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

(вул. І. Миколайчука, 3):  

25  

(17:00) 

– «Старовинний Вертеп» (різдвяна містерія). Традиційне 

різдвяне дійство з піснями, колядками, жартами, з 

відтворенням євангельського оповідання про народження 

Ісуса Христа: https://theatre.love/performances/starovinniy-

vertep/ 

http://operetta.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kievskij-teatr-akter-117.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/ukrainskij-dramaticnij-malij-teatr-90.html?gclid%20=EAIaIQobChMImZehocT7-gIVQjcYCh2Bvg2gEAAYASAAEgL1APD_BwE
https://theatre.love/performances/starovinniy-vertep/
https://theatre.love/performances/starovinniy-vertep/
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Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

17  

(12:00, 

15:00) 

–  «Казкові історії святого Миколая» (музична казка) 

 

25, 26,  

27, 28  

(15:00),  

29, 30, 31  

(12:00, 

15:00) 

– Музика Д. Саратського «Санта 2. Глобальне потепління» 

(новорічний мюзикл на 2 дії) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/ 

17  

(11:00, 

17:00),  

18, 23, 24, 

25, 30  

(11:00,  

15:00),  

19, 31  

(12:00) 

–  Д. Драпіковський «Мороз-Морозенко» (зимова чудасія) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html 

24  

(12:00, 

16:00),  

25, 31  

(12:00),  

27, 28,  

29, 30  

(15:00) 

–  С. Козлов «Де знайти ялинку» (новорічна пригода) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»:  https://nut.kiev.ua/afisha/gruden/ 

Театр «Сонечко» 

10  

(12:00),  

24, 25  

(10:30, 

13:00) 

– М. Смілянець «Майстри новорічних чудес» (дивовижна 

історія) 

https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://akadempuppet.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html
https://nut.kiev.ua/afisha/gruden/
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11, 28, 29  

(12:00),  

31  

(10:30) 

– А. Воробйов «Зимова казка» (випадок у лісі напередодні 

Нового року) 

17, 18  

(11:00, 

14:00, 

17:00),  

19  

(15:30, 

18:00),  

27  

(12:00) 

–  А. Воробйов «Сім добрих справ святого Миколая» (вистава-

гра)  

 23, 26  

(15:00),  

24, 25  

(15:30, 

18:00) 

–  Бал «Різдвяний» 

26, 30  

(12:00),  

31  

(13:00) 

– А. Воробйов «Новорічні пригоди Сніговика» (дива в 

новорічну ніч) 

29  

(15:00) 

–  Бал «Веселий заєць» 

30  

(15:00),  

31  

(16:00) 

–  Бал «Новорічний» 

 

Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

17  

(11:00, 

13:30, 

16:00)  

– «Пригоди на свято Миколая» (лазерне світлове шоу): 

https://kiev.karabas.com/ua/prigodi-na-svyato-mikolaya 

 

 

Київський планетарій (вул. Велика Васильківська, 57/3): 

https://kontramarka.ua/uk/children/kievskij-planetarij-213.html 

17, 18, 19, 

23, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30, 31 

(11:00, 

Дитяча новорічна програма 

– «Космічний Новий рік. Дракоша і зникла зоря» (новорічний 

перформанс)  

https://kiev.karabas.com/ua/prigodi-na-svyato-mikolaya
https://kontramarka.ua/uk/children/kievskij-planetarij-213.html
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13:00) 

17, 18, 19, 

23, 24, 25, 

26, 27, 28, 

29, 30, 31  

(12:00, 

14:00) 

Дитяча новорічна програма 

– «Космічний Новий рік. Пригоди Хрумки в зимовому лісі» 

(новорічна феєрія) 

 

На сцені Київського драматичного театру «Браво» (вул. Олеся Гончара, 79): 

 18, 24, 25, 

26, 30 

(11:00, 

13:00) 

– «Рапунцель. Новорічні дива» (казка-мюзикл за мотивами 

казки братів Грімм «Рапунцель»). Вистава Міжнародного 

театру пригод і фантастики «Каскадер» (м. Київ): 

https://kontramarka.ua/uk/carivna-kazkamuzikl-rapuncel-

novoricni-diva-77444.html 

 

Концерти та інші події 

 

Національна опера України https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2022: 

8  

(15:00) 

– Новорічний концерт учнів та студентів Київської 

муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря 

 

Київський національний академічний театр оперети:   

http://operetta.com.ua/afisha/ 

22, 23, 24  

(18:00) 

–  Новорічний концерт «Штраус в опереті»  

28, 29, 30 

(18:00) 

– Святковий концерт «Різдвяні зустрічі # christmastime». 

Українські колядки і щедрівки, класичні твори Й. Штрауса у 

виконанні артистів та оркестру театру 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

23  

(18:00) 

– «Дозвольте заколядувати». Святковий концерт за участі 

незалежної музично-театральної формації «ART.RAZOM»: 

https://kontramarka.ua/uk/dozvolte-zakoladuvati-svatkovij-

koncert-77581.html 

30  

(17:00) 

– «Різдвяні історії». Новорічні хіти у виконанні незалежної 

музично-театральної формації «ART.RAZOM»: 

https://kontramarka.ua/uk/rizdvani-istorii-novoricni-hiti-

77583.html 

https://kontramarka.ua/uk/carivna-kazkamuzikl-rapuncel-novoricni-diva-77444.html
https://kontramarka.ua/uk/carivna-kazkamuzikl-rapuncel-novoricni-diva-77444.html
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2022
http://operetta.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/dozvolte-zakoladuvati-svatkovij-koncert-77581.html
https://kontramarka.ua/uk/dozvolte-zakoladuvati-svatkovij-koncert-77581.html
https://kontramarka.ua/uk/rizdvani-istorii-novoricni-hiti-77583.html
https://kontramarka.ua/uk/rizdvani-istorii-novoricni-hiti-77583.html


7 

Національна філармонія України: http://www.filarmonia.com.ua/afisha/ 

18  

(18:00)  

 

– «Ой хто Миколая любить». Різдвяний концерт до Дня святого 

Миколая (авторка і режисерка проєкту – Г. Горбатенко) 

19  

(18:00)  

 

До Дня святого Миколая: Свято народної музики 

– Щорічний концерт, започаткований н.а. України 

М. І. Різолем, за участі Квартету баяністів ім. М. Різоля, 

Ансамблю народних інструментів «Дивограй», Ансамблю 

народних інструментів «Рідні наспіви», вокального тріо 

солісток «Козачка» та ін. 

22  

(18:00) 

«Новорічні дива» 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

(диригент – І. Пучков) 

26  

(18:00) 

«СЕКРЕТНА СЛУЖБА САНТА-КЛАУСА» 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – О. Вікулов) 

30  

(18:00) 

НОВОРІЧНА ФЕЄРІЯ ШТРАУСА 

– Національний президентський оркестр (симфонічний 

оркестр; диригент – В. Василенко). Солісти – І. Кулик 

(сопрано), С. Гурець (тенор) 

 

Національний будинок органної та камерної музики України:  

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l

ang,ua/ 

20  

(18:00) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

Органний різдвяний концерт 

–  М. Сидоренко (орган) 

23  

(18:00) 

Виставкові зали «Хлібня» Національного заповідника 

«Софія Київська» (вул. Володимирська, 24) 

Передріздвяна звістка 

–  М. Ліпінська (мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), 

С. Котко (колоратурний бас), Л. Реутова (фортепіано), 

І. Довбня (фортепіано) 

25  

(16:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Різдво у сімейному затишку 

– Т. Гавриленко (мецо-сопрано), С. Андрощук (тенор), 

А. Баженов (скрипка), К. Баженова (фортепіано) 

25  

(18:00) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

РІЗДВО A CAPРELLA 

– LIATOSHYNSKYI CAPELLA: CHOIR (диригент – 

http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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О. Тарасенко)  

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):   

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html 

20  

(18:00) 

Коляда (каверверсії східноукраїнських колядок і щедрівок 

композитора Є. Петриченка) 

– LIATOSHYNSKYI CAPELLA (диригент – Б. Пліш, 

хормейстер – М. Крістер-Вандаловський)  

25  

(14:00) 

Благодійний святковий концерт для всієї родини 

«Різдвяний експрес» 

–  Саундтреки з мультфільмів «Холодне серце», «Король лев», 

«Крижане серце» та ін. у виконанні Національного 

академічного духового оркестру України 

25  

(18:00) 

«Різдво у стилі Jazz» 

– Біг-бенд Національного академічного духового оркестру 

України (диригент – О. Вікулов). Солістка – М. Адамчук 

31  

(17:00) 

«За п’ять годин до Нового року» 

– Концерт Національного академічного оркестру народних 

інструментів України (головний диригент – н.а. України 

В. Гуцал) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances  

17  

(17:00) 

– «За мить до Різдва». Концерт інструментального дуету 

Frumin&Galaydyuk 

 

Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

18  

(18:00) 

– «Magic moments». Новорічні та різдвяні хіти у виконанні 

В. Костенка та М. Мелешко у супроводі музичного гурту 

Frankyjazz: https://kontramarka.ua/uk/magic-moments-

76610.html 

31  

(18:00) 

– «Новорічний привид опери». Арії з улюблених оперет та 

відомі хіти у виконанні О. Гребенюк, О. Вознюка, 

А. Зарецької, Б. Кірєєва: https://kontramarka.ua/uk/novoricnij-

privid-operi-76578.html 

 

Кірха святої Катерини (вул. Лютеранська, 22): 

25  

(15:00) 

–  Чарівний різдвяний концерт Київського камерного оркестру 

Національної філармонії України (головний диригент та 

художній керівник – н.а. України М. Дядюра): 

https://kontramarka.ua/uk/carivnij-rizdvanij-koncert-vivaldi-

korelli-torelli-ratter-kiivskij-kamernij-orkestr-77470.html 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
https://kontramarka.ua/uk/magic-moments-76610.html
https://kontramarka.ua/uk/magic-moments-76610.html
https://kontramarka.ua/uk/novoricnij-privid-operi-76578.html
https://kontramarka.ua/uk/novoricnij-privid-operi-76578.html
https://kontramarka.ua/uk/carivnij-rizdvanij-koncert-vivaldi-korelli-torelli-ratter-kiivskij-kamernij-orkestr-77470.html
https://kontramarka.ua/uk/carivnij-rizdvanij-koncert-vivaldi-korelli-torelli-ratter-kiivskij-kamernij-orkestr-77470.html
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Національний цирк України: https://www.circus.kiev.ua 

17, 18, 24, 

25  

(10:00, 

13:00, 

16:00),  

19, 30  

(13:00, 

16:00),  

23  

(16:00),  

26, 27, 28, 

29  

(13:00),  

31  

(10:00, 

13:00) 

–  «Щасливого Різдва. Циркова казка» 

 

Театри в умовах воєнного стану та заплановані прем’єри  

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2022 

2  

(17:00) 

–  М. Скорульський «Лісова пісня» (балет на 3 дії за мотивами 

однойменної драми-феєрії Лесі Українки) 

3  

(15:00) 

–  М. Лисенко «Наталка Полтавка» (сповнена гумору, танців та 

фольклору історія кохання на 2 дії) 

4  

(15:00) 

Прем’єра (виконується італійською мовою) 

– Дж. Верді «Травіата» (опера на 4 дії за драмою «Дама з 

камеліями» А. Дюма-сина)  

9  

(17:00) 

–  Ф. Шопен «Шопеніана» (балет на 1 дію); 

–  Л. Мінкус «Пахіта» (балет на 1 дію) 

10  

(15:00) 

–  Ж. Бізе «Кармен» (опера на 3 дії) 

11  

(15:00) 

–  Л. Мінкус «Дон Кіхот» (балет на 3 дії) 

 

Київський національний академічний театр оперети:   

http://operetta.com.ua/afisha/  

Головна сцена 

3  

(17:00) 

– Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

4  – Музика О. Рябова «Сорочинський ярмарок» (оперета на 2 дії) 

https://www.circus.kiev.ua/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-12-2022
http://operetta.com.ua/afisha/
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(17:00) 

7  

(18:00) 

– Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

11  

(17:00) 

–  Музика В. Ільїна, В. Лукашова «За двома зайцями» (мюзикл 

за мотивами однойменного твору М. Старицького) 

16, 17  

(17:00) 

– Музика Дж. Стайна «В джазі тільки дівчата, або Sugar» 

(мюзикл на 2 дії) 

18  

(17:00) 

Прем’єра 

–  «The ball» / «Бал» (музично-пластична вистава). Режисер – 

М. Сп’яцці (Італія) 

Сцена «77» 

1  

(18:00) 

–   Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

14  

(18:00) 

– «Френк Сінатра». Моновистава на 1 дію у виконанні 

з.а. України Д. Шарабуріна 

21  

(18:00) 

– «Георг Отс». Моновистава на 1 дію за мотивами 

автобіографічних спогадів артиста у виконанні з.а. України 

Д. Шарабуріна 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

22  

(18:00) 

–  «Sensus» (пошук на одну дію). Вистава акторської майстерні 

н.а. України Богдана Струтинського 

28  

(18:00) 

Прем’єра 

– «Мовчання» (вистава-медитація). Режисерка та авторка ідеї –  

Я. Ушпік 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

http://ft.org.ua/ua/program  

Основна сцена 

4  

(15:00) 

 Прем’єра 

–  Д. Чирипюк «Авантюра Никодима Дизми» (вистава на 2 дії 

за мотивами роману Т. Доленги-Мостовича «Кар’єра 

Никодима Дизми»)   

13, 26 

(17:00) 

–  І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія на 2 дії) 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
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15 

(17:00) 

–  І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля» (комедія на 2 дії) 

21, 23  

(15:00) 

Прем’єра 

–  Б. Брехт «Кар’єра Артура Уї, яку можна було спинити» 
(драма) 

24  

(15:00) 

–  І. Карпенко-Карий «Безталанна» (вистава на 2 дії) 

25  

(15:00) 

– «Сірано де Бержерак»  (сценічна фантазія за мотивами 

однойменної п’єси Е. Ростана) 

28  

(17:00) 

–  Г. Ібсен «Пер Гюнт» (вистава на 2 дії) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

1, 15  

(17:00) 

–  Л. Нурен «Війна» (вистава на 1 дію) 

4, 16  

(15:00) 

–   Панас Мирний «Лимерівна» (мелодрама на 1 дію) 

6, 23  

(17:00) 

–  М. Кропивницький «Комедія на руїнах» (комедія) 

7, 22  

(17:00) 

–  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

8  

(17:00) 

–  «На полі крові» (вистава на 1 дію за мотивами драматичних 

поем Лесі Українки). Інсценізація Ю. Розстального 

11  

(15:00) 

–  «Земля» (містерія на 1 дію за романом О. Кобилянської) 

13, 27 

 (17:00) 

–  А. Камю «Калігула» (вистава на 1 дію) 

17  

(15:00),  

29  

(17:00) 

– «Трамвай ”Бажання“» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

21  

(17:00) 

Відеопоказ вистави 1989 року 

– «Тев’є-Тевель». Вистава за п’єсою Г. Горіна «Поминальна 

молитва» за мотивами творів Шолом-Алейхема. У головній 

ролі – Герой України, н.а. України Б. Ступка (1941–2012): 

http://ft.org.ua/ua/performance/tevye-tevel--videopokaz-vistavi-

1989-roku 

 

 

http://ft.org.ua/ua/performance/tevye-tevel--videopokaz-vistavi-1989-roku
http://ft.org.ua/ua/performance/tevye-tevel--videopokaz-vistavi-1989-roku
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Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки: 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire 

Нова сцена 

3, 17  

(16:00) 

Прем’єра 
– «Свої» (драма на 1 дію за пʼєсою І. Буковчана «Перш ніж 

проспіває півень») 

6  

(18:30) 

– «Три кохання». Вистава до 150-річчя від дня народження 

Лесі Українки (1871–1913) та 80-річчя від дня присвоєння 

театру імені Лесі Українки 

9  

(18:30) 

Прем’єра  
–  «На полі крові» (драма на 1 дію за однойменним твором 

Лесі Українки) 

10, 24  

(16:00),  

18  

(12:00) 

 Прем’єра 

– М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія на 2 дії) 

11  

(12:00) 

Прем’єра 

– «Україна в огні» (драма на 1 дію за кіноповістю 

О. Довженка). Творча робота Є. Храмцова та учасників 

вистави 

13  

(18:30) 

Прем’єра 

– А. Іванов «Це все вона» (драма на 1 дію). Вистава за участі Р. 

Зюбіної та О. Коркушка. Режисерка – В. Бєлозоренко 

20  

(18:00) 

Прем’єра 

– «Хостел 24/7» (комедія або милотравматичний жарт). 

Вистава за участі В. Іванченка та М. Бахтіної. Режисерка – 

О. Щурська 

Основна сцена 

11  

(17:00) 

Прем’єра 

– Б. Фріл «Переклади» (драма; вистава з антрактом) 

4, 31  

(17:00),  

17  

(12:00) 

– Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія на 2 дії) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:  

https://drama-comedy.kiev.ua/  

4, 24  

(15:00)  

– І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія 

одного рішення) 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire
https://drama-comedy.kiev.ua/
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9  

(17:00) 

–  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/ плакати/ розуміти) 

11  

(17:00) 

–  А. Крим «Жіноча логіка» (комедія) 

15  

(17:00) 

–  Є. Корняг «VIÑO» (фізичний театр) 

17  

(15:00) 

–  Д. Рубіна «Обман тривалістю в життя» (чоловіча розмова) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:   

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

2  

(18:00) 

–  І. Франко «Імітація» (детектив) 

3  

(16:00) 

  Прем’єра 

–  А. Каваліаускайте «Колискова для лисиці, яку ще ніхто не 

бачив» (така різна любов; вистава з антрактом) 

15  

(18:00),  

17, 18  

(16:00) 

Прем’єра 

–  Софокл «Цар Едіп» (музичний трагіфарс у стилі кіберпанк) 

21, 22, 27  

(18:00) 

– М. Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-

антиутопією Дж. Орвелла) 

23  

(18:00) 

–  «Передчуття Мини Мазайла» (комедія за п’єсою М. Куліша 

«Мина Мазайло») 

25  

(16:00) 

–  Брати Капранови «Приворотне зілля» (містично-комедійний 

 трилер) 

 

Київський національний академічний Молодий театр:  

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-12 

Основна сцена 

2  

(18:00) 

–  Я. Реза «Різня» (ексцентрична комедія) 

3 

(18:00) 

– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» 

(комедія на 2 дії) 

7 

(18:00) 

– «Шафа». Танцювальна вистава у виконанні Балету Олени 

Коляденко «Freedom Ballet» (авторка і режисерка – 

О. Коляденко) 

http://theatreonpodol.com/
https://molodyytheatre.com/afisha/2022-12
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Камерна сцена 

3  

(18:00) 

– К. Малініна «Неймовірна історія кохання» (вистава без 

антракту) 

4  

(18:00) 

–  І. Горовіц «Вона жила в Парижі» (архітектура стосунків) 

Мікросцена 

1  

(18:00) 

–  В. Рєпіна «Тиша до небес» (ритуальна комедія) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances  

Основна сцена (Салон) 

4, 23  

(17:00) 

  Прем’єра 

– М. Ряпулова «Народжені бути вільними» (національна 

трагедія) 

10  

(18:00) 

Прем’єра 

–  Б. Гнатюк «Ахіллес із Запоріжжя» (постсексизм) 

16, 29  

(18:00) 

– «Куди я з вами не піду» (комедія; вистава за пʼєсою 

М. Хейфеця «Надвечірʼя з rock-n-roll-om») 

 

Київський академічний театр на Печерську:  

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next 

  2 

(18:00) 

 

 

Прем’єра 

–  Н. Захоженко «Я, війна і пластикова граната» (цикл коротких 

історій про людей, які шукають способів адаптації до нової 

реальності) 

   3 

(17:00) 

– С. Жадан «Покоління пепсі» (поетично-фантастичний трилер 

початку нульових) 

    8 

(18:00) 

–  «Світ у горіховій шкаралупі»  (вистава за мотивами творів: 

«Великий задум» С. Хокінга і Л. Млодінова та «Гамлет» 

В. Шекспіра) 

        11  

(17:00),    

14, 15 

(18:00) 

– «Salida Cruzada – 8 кроків танго» (романтична комедія). 

Режисер – О. Лазовіч 

    16 

(18:00) 

 Прем’єра 

–   «Твій хтось» (листи, щоденники та твори Лесі Українки) 

  

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
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 22, 23  

(18:00) 

Прем’єра 

– «Дар роду» (музично-поетична фантазія за поезією 

А. Матешко, яка була написана після початку 

повномасштабного вторгнення) 

27  

(18:00) 

–  О. Васін, Ю. Першута «Легені» (сучасна британська драма) 

 

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/   

Основна сцена 

   3, 4 

(17:00) 

Прем’єра  
– «СкороВода». Театралізоване читання за сценарієм І. Драча 

та В. Мельник «Варсава» (до 300-річчя від дня народження 

українського просвітителя-гуманіста, філософа, богослова, 

поета і педагога Григорія Сковороди) 

      8, 9  

(18:00) 

–  С. Васильченко «Ніч кохання» (лірична комедія) 

    14  

(18:00) 

Прем’єра  
– Перформативне читання п’єси А. Бондаренка «Ультіма Туле» 

за оповіданнями С. Грабінського. Спільний проєкт з Першим 

Українським онлайн театром Stage.Ua (марафон сучасної 

драми НСТДУ) 

17, 18 

(17:00) 

–  М. Куліш «Блаженний острів» (комедія на 2 дії). До 130-

річчя від дня народження М. Куліша 

Камінна зала 

 10, 11 

(17:00) 

–  К. Людвіг «Примадонни» (бродвейська комедія на 2 дії) 

 15, 16 

(18:00) 

– А. Шніцлер «Фатальний флірт, або Забавки» (вистава на 2 

дії) 

Сцена в кафе театру 

23  

(18:00) 

– Олена Пчілка «Пристрасті дому пана Г.-П.» (водевіль-

модерн) 

 

Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/  

     8  

(18:00), 

    18  

(17:00) 

–  Л. Берфус «Тест» (сімейний горор) 

11  

(17:00), 

–  М. Макдона «Королева краси» (чорна комедія) 

http://teatr-koleso.kiev.ua/
http://zoloti-vorota.kiev.ua/


16 

    16  

(18:00) 

     17, 25   

(17:00) 

 Прем’єра 

–  А. Каваліaускайте «Дякую» (ода коханню) 

 

Київський академічний театр «Актор»:  http://teatr-aktor.kiev.ua; 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/kievskij-teatr-akter-117.html 

4  

(17:00) 

– «Фрі» (психологічний трилер за мотивами роману А. Нотомб 

«Косметика ворога») 

 11  

(17:00), 

     

– Дж. Стерджес «7 розгніваних джентльменів» (комедія для 

дорослих на 2 дії за мотивами фільму Акіри Куросави «Сім 

самураїв») 

21  

(18:00) 

– Дж. Барон «Приємна несподіванка» (сцени на межі фарсу) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

 4 

(12:00) 

– Музика Б. Павловського «Білосніжка та семеро гномів» 

(балет на 2 дії) 

 9 

(18:00),  

10 

(15:00), 

11  

(12:00) 

–  Музика О. Родіна «Аладдін» (балет на 2 дії за мотивами 

твору «Казка про Аладдіна і чарівну лампу» зі збірки 

"Тисяча і одна ніч") 

18 

(12:00) 

–  Музика Ю. Русинова «Дюймовочка» (балет на 2 дії) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html 

   3  

(17:00),  

    4, 20, 21, 

     22, 23  

(15:00) 

– «Вождь червоношкірих» (комедія на 2 дії за мотивами 

однойменного твору О. Генрі) 

     9  

(18:00) 

–  М. Гоголь «Шинель» (трагікомедія на 1 дію) 

    11  

(17:00) 

–  Ю. Винничук «Місце для дракона»  

    16  

(17:00) 

Прем’єра 
–  О. Анненко «Люби – мене – не – покинь» (вистава на 1 дію) 

http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kievskij-teatr-akter-117.html
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html
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  18  

(15:00) 

–  К. Драгунська «Догоридригом» (казка-гра на 1 дію) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»:  https://nut.kiev.ua/afisha/gruden/ 

«Новий український театр» 

       3, 4  

(17:00) 

–  М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

 9, 29 

(18:00)       

–  В. Сологуб «Комедія про ніжне серце» (водевіль) 

        23  

(18:00) 

–  О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз) 

Театр «Сонечко» 

4  

(12:00) 

– М. Смілянець «Канікули у великому місті» (пригоди на 

дорозі) 

 

 Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

  4, 24  

(17:00) 

–  Б. Жолдак «Конотопська відьма» (музично-містична комедія 

на 2 дії за однойменною повістю Г. Квітки-Основ’яненка) 

 9, 23  

(19:00) 

–  М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (драма) 

 10  

(15:00), 

    29  

(18:00) 

– «Весілля в Авлабарі» (музична комедія за п’єсою А. Цагарелі 

«Ханума») 

17 

(15:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська кумедія) 

 

 

Український малий драматичний театр (вул. Олеся Гончара, 33): 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/ukrainskij-dramaticnij-malij-teatr-90.html?gclid  

8  

(19:00) 

– «Точка зору» (вистава, яку ви не побачите; за мотивами 

нарисів О. Кобилянської та Лесі Українки) 

 9  

(18:00) 

– «Холодна м’ята» (чуттєві оповідання). Вистава за творами 

Григора Тютюнника (у музичному супроводі гурту «Один в 

каное») 

11  

(18:00) 

– «Зозуля» (неземна історія про земне за повістю В. Шевчука 

«Місяцева зозулька із ластів’ячого гнізда») 

https://nut.kiev.ua/afisha/gruden/
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/ukrainskij-dramaticnij-malij-teatr-90.html?gclid%20=EAIaIQobChMImZehocT7-gIVQjcYCh2Bvg2gEAAYASAAEgL1APD_BwE


18 

Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса  

(вул. Володимирська, 23в): https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-centr-

teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html 

 9  

(19:00) 

–  «Леся». Лірична вистава Театру Veritas (м. Київ), створена 

на основі віршів Лесі Українки  

18  

(18:00) 

– «Готель "Portal"» (іронічна комедія за мотивами п’єси 

Е. Еммануеля-Шмітта «Готель між двох світів») 

 

*** 

 

На сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі 

Українки: 

 12, 13 

(19:00) 

–   «Я вдома» (музична моновистава на вірші Ю. Рибчинського 

у виконанні н.а. України Н. Могилевської). Режисерка і 

авторка сценарію – Н. Могилевська: 

      https://kontramarka.ua/uk/natalia-mogilevska-

56999.html?utm_source=banner&utm_medium=static 

  18, 19  

      (18:30) 

–  «Лишатися (не) можна…». Документальна вистава на основі 

історій працівників Херсонського обласного академічного 

музично-драматичного театру імені Миколи Куліша: 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/plays/can_not_stay 

 

На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для 

дітей та юнацтва: 

Вечір одноактних балетів  Академічного театру 

«Київ Модерн-балет» 

    15  

(18:00) 

–   «Дев’ять побачень» (балет на музику Ф. Шопена); 

–  «In pivo veritas» / «Істина – у пиві» (балет на ірландську 

народну музику та музику доби Ренесансу). Лібрето, 

хореографія та постановка – Раду Поклітару: 

https://kontramarka.ua/ru/kyiv-modern-ballet-romeo-i-dzuletta-

radu-poklitaru-73763.html 

    18  

(18:00) 

–   «Болеро» (балет на музику М. Равеля); 

–  «Дощ» (хореографічна фантазія на музику народів світу та  

Й. С. Баха). Лібрето, хореографія та постановка – Раду 

Поклітару: https://kontramarka.ua/uk/kyiv-modern-ballet-

bolero-dos-73764.html 

 

 На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html 

16 

(18:00) 

– «Повернення блудного батька» (комедія). Антрепризна 

вистава за участі О. Сумської, Л. Сомова, О. Зубкова та ін. 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-centr-teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalnij-centr-teatralnogo-mistectva-im-lesa-kurbasa-abo-nctm-im-lesa-kurbasa-446.html
https://kontramarka.ua/uk/natalia-mogilevska-56999.html?utm_source=banner&utm_medium=static
https://kontramarka.ua/uk/natalia-mogilevska-56999.html?utm_source=banner&utm_medium=static
https://lesyatheatre.com.ua/ukr/plays/can_not_stay
https://kontramarka.ua/ru/kyiv-modern-ballet-romeo-i-dzuletta-radu-poklitaru-73763.html
https://kontramarka.ua/ru/kyiv-modern-ballet-romeo-i-dzuletta-radu-poklitaru-73763.html
https://kontramarka.ua/uk/kyiv-modern-ballet-bolero-dos-73764.html
https://kontramarka.ua/uk/kyiv-modern-ballet-bolero-dos-73764.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
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Автор та режисер – І. Ноябрьов 

21 

(18:00) 

–  «Довгий різдвяний обід» (балет-роздум  за мотивами п’єси 

Т. Вайлдера на музику А. Вівальді); 

–  «Жінки у ре мінорі» (балет на 1 дію на музику Й. С. Баха).  

Вистави Академічного театру «Київ Модерн-балет». 

Лібрето, хореографія та постановка – Раду Поклітару 

30 

(17:30) 

– «Схоже на щастя» (іронічна комедія на 2 дії за п’єсою 

П. Пальмада та К. Дютюрона «Втікачки»). Антрепризна 

вистава за участі А. Роговцевої, С. Орліченко. Режисерка – 

К. Степанкова 

  

На сцені Будинку архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

19 

(19:00) 

  Прем’єра  
– О. Буратинський, Д. Колбергс, О. Гнатковський «Як 

виростити чоловіка в домашніх умовах?» (серйозна 

комедія). Антрепризна вистава за участі І. Вітовської, 

О. Гнатковського: https://kontramarka.ua/uk/ak-virostiti-

colovika-v-domasnih-umovah-76987.html 

 

Вистави на інших локаціях: 

2, 3, 

15, 16, 

22, 23, 

29,  30 

(19:00) 

  На підтримку ЗСУ 

– «Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER». 

Моновистава за пʼєсою Р. Беккера у виконанні з.а. України 

Д. Суржикова: https://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-

coloviki-na-pidtrimku-zsu-74424.html 

25  

(19:00) 

– «Час кохати» (комедія за п’єсою Н. Птушкіної «Поки вона 

вмирала»). Антрепризна вистава за участі О. Жураківської, 

В. Біблів, С. Золотько та ін. Режисерка – Т. Губрій: 

https://kontramarka.ua/uk/vrema-lubit-73038.html 

26 

(18:00) 

На підтримку ЗСУ 
–  «Саквояж». Танцювально-театральна вистава Театру танцю 

«Форсайт»: https://kontramarka.ua/uk/tancuvalnoteatralna-

vistava-sakvoaz-75705.html 

 

Театральні гастролі 

На сцені Будинку архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

     3  

(17:00) 

– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» 

(українська комедія). Вистава Київського академічного 

обласного музично-драматичного театру ім. П. К. 

Саксаганського (м. Біла Церква): 

https://kontramarka.ua/uk/ak-virostiti-colovika-v-domasnih-umovah-76987.html
https://kontramarka.ua/uk/ak-virostiti-colovika-v-domasnih-umovah-76987.html
https://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-coloviki-na-pidtrimku-zsu-74424.html
https://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-coloviki-na-pidtrimku-zsu-74424.html
https://kontramarka.ua/uk/vrema-lubit-73038.html
https://kontramarka.ua/uk/tancuvalnoteatralna-vistava-sakvoaz-75705.html
https://kontramarka.ua/uk/tancuvalnoteatralna-vistava-sakvoaz-75705.html
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    https://kontramarka.ua/uk/svatanna-na-goncarivci-75683.html 

    10  

(17:00) 

– І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (комедія). Вистава 

Київського академічного обласного музично-драматичного 

театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла Церква): 

https://kontramarka.ua/uk/sto-tisac-77048.html 

 

Концерти та інші заходи 

Національна філармонія України: http://www.filarmonia.com.ua/afisha/; 

https://www.facebook.com/philukr/  

   3  

(13:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93) 

«Магія флейти» 

–  Ю. Шутко (флейта), О. Єременко (художнє слово) 

   3  

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Не забуваються сліди…» (концерт за творами М. Луківа) 

– О. Хмель-Бондаренко (художнє слово), В. Матюшенко-

Матвійчук (сопрано), партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

   8  

(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

   «З надією на диво» 

– Камерний струнний квартет «Каприс-класік»: О. Савченко 

(скрипка), Т. Хоменко (скрипка), О. Ульяненко (альт), 

Є. Дячук (віолончель) 

 10 

(15:00) 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва 

України (вул. Лаврська, 9, корп. 26) 

«Українські сміховини» 

–  Є. Ліпітюк (сопрано), А. Юрченко (баритон). Акомпанемент 

– Квартет баяністів ім. М. Різоля. Вступне слово та ведуча – 

М. Бахуринська 

 10 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Мальовнича Україна» (в аранжуванні В. Самофалова) 

– В. Самофалов (баян), М. Віхляєва (фортепіано). Ведуча 

програми – Н. Насікан 

  10  

(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» 

–  О. Рудько (художнє слово), І. Порошина (фортепіано) 

  10  

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

https://kontramarka.ua/uk/svatanna-na-goncarivci-75683.html
https://kontramarka.ua/uk/sto-tisac-77048.html
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
https://www.facebook.com/philukr/
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«Принцеса метро» Пісні та романси на вірші Ліни 

Костенко, музика Р. Смоляра 

– Т. Школьна (сопрано), Р. Смоляр (бас). Акомпанемент –

 Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (художній 

керівник – з.а. України  В. Чорнокондратенко) 

 18 

(12:00) 

Цикл концертів «Київська дитяча філармонія» 

–  Концерт № 2 – «Викладачі – дітям. Різдвяні фантазії» 

  18  

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

«Зацвіла квітками вільна Україна» 

– В. Матюшенко-Матвійчук (сопрано), Р. Якобінчук (мецо-

сопрано), Ансамбль народних інструментів «Дивограй» 

(художній керівник – з.а. України  В. Чорнокондратенко) 

  23 

(18:00) 

Вольфганг Амадей Моцарт 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – А. Кедровський). Солістка – 

К. Хомякова (фортепіано) 

 24 

(18:00) 

Едвард Гріг 

–  М. Віхляєва (фортепіано) 

 

Національний будинок органної та камерної музики України:  

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l

ang,ua/ 

   2  

(18:00) 

Виставкові зали «Хлібня» Національного заповідника 

«Софія Київська» (вул. Володимирська, 24) 

Астор П’яццолла. Пори року у Буенос-Айресі 

– О. Мороз (кларнет), Т. Войтех (фортепіано), Н. Пилатюк 

(скрипка), І. Кучер (віолончель) 

   3  

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 
Сезар Франк. Камерна музика (концерт перший) 

–  М. Білич (скрипка), О. Дудниченко (скрипка), А. Чоп (альт), 

В. Прімаков (віолончель), А. Васін (фортепіано) 

   6  

(18:00) 

 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

Тиха ніч 
–  Камерний ансамбль «Київ-Брасс», В. Балаховська (орган) 

  11  

(15:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Антоніо Вівальді. Арії та концерти 

– І. Іщак (контртенор), М. Ліпінська (мецо-сопрано), 

О. Стицюк (скрипка), Г. Бубнова (клавесин, фортепіано) 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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  24  

(16:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Молитва 

– О. Басистюк (сопрано), О. Дудниченко (скрипка), 

Н. Кравченко (фортепіано), Г. Бубнова (фортепіано) 

 30 

(18:00) 

Виставкові зали «Хлібня» Національного заповідника 

«Софія Київська» (вул. Володимирська, 24) 

Сезар Франк. Камерна музика (концерт другий) 
–  А. Полуденний (віолончель), Р. Лопатинський (фортепіано) 

 

Київський національний академічний театр оперети:   

http://operetta.com.ua/afisha/ 

9  

(18:00) 

– «Концерт при свічках». Вечір музики українських 

композиторів епохи бароко та класицизму 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/  

     1  

(18:00) 

–  Вечорниці «Українська пісня – українська душа». Концерт з 

українських пісень у виконанні солістів оперети 

     3  

(16:00) 

– Творче дійство «Передчуття другої серії». Авторський 

концерт композиторки, поетеси, гітаристки, виконавиці у 

стилі етнорок А. Шевченко (RAIDO) 

    11  

(16:00) 

– «Мелодії Подолу». Концерт україно-єврейської музики за 

участі незалежної формації Art.Razom 

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

24 

(15:30, 

     18:00) 

–  «Твоя тінь». Шоу Театру тіней «TEULIS»: 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-

ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):   

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html 

6, 7, 12 

(18:00) 

–  «Золоті шлягери України». Концерт н.а. України С. Гіги (на 

підтримку ЗСУ) 

    11  

(14:00, 

17:00) 

– Концерт піаніста і композитора Є. Хмари у супроводі 

Симфонічного оркестру Збройних сил України (під 

керівництвом Д. Антонюка) 

    14  –  Н.а. України Іво Бобул з новою концертною програмою 

http://operetta.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
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(18:00) «Назавжди» 

    15  

(18:00) 

–  Концерт гурту «Танок на майдані Конґо» («ТНМК») 

 

Київський планетарій: https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect 

     2  

(19:00) 

Класика під зорями 

– «Аllegretto». Концертна програма за участі музичного 

колективу Almia music  

 7  

(19:00) 

–  Композитор і піаніст Андрій Соловйов з програмою «Джаз 

крізь час» 

 

Національний цирк України: https://www.circus.kiev.ua 

3, 4, 

10, 11 

(12:00, 

16:00) 

–  «ЦИРК тиГРа. Шоу сміливих» 

протягом 

місяця 

– Відеоверсії циркових вистав минулих років: 

https://www.circus.kiev.ua/ua/video_arkhiv_vystav/pid/62 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка 

http://ft.org.ua/ua/program: 

         14  

(17:00) 

– «Файний Франко Ф’южн» (музичний екшн на 1 дію). 

Українські та кримськотатарські традиційні старовинні 

наспіви, авторські композиції на основі фольклорного 

мелосу С. Гданського, О. Кохановського, С. Карпенко, 

С. Мороза, джазові імпровізації на теми українських 

народних пісень (режисер – Д. Петросян) 

        26  

(17:00) 

–  «Музи не мовчать». Українські шлягери ХХ ст., авторські 

пісні акторів театру, навіяні нинішньою війною, а також 

пісні, що дійшли до нас з часів визвольного руху у 

виконанні К. Артеменко, В. Величка, М. Кукуюка та ін. 

Ведучий концерту – М. Кукуюк 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

     1  

(18:00) 

–  «Симфонічні кінохіти». Концерт Національного заслуженого 

академічного симфонічного оркестру України (художній 

керівник – головний диригент – н.а. України В. Сіренко). 

Диригент концерту – Ю. Літун 

     10  

(18:00) 

–  «Мессіан, Лятошинський: квартети». Концертна програма за 

участі Ю. Немировського (кларнет), Р. Лопатинського 

https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect?filterText=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&gclid=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
https://www.circus.kiev.ua/
https://www.circus.kiev.ua/ua/video_arkhiv_vystav/pid/62
http://ft.org.ua/ua/program
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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(фортепіано), А. Павлова (скрипка), М. Грінченка (скрипка), 

І. Завгороднього (альт), А. Полуденного (віолончель) 

    11  

(18:00) 

– «Vivaldi universum: Spiritus». Концерт з творів А. Вівальді у 

виконанні Liatoshynskyi Capella (головний диригент – 

Б. Пліш, хормейстер – Н. Хмілевська), Р. Меліш 

(контртенор) 

    16  

(18:00) 

– «Дві меси у стилі Джаз». Концерт у виконанні хору та 

артистів оркестру театру (хормейстер i диригент –

 А. Масленнікова) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

         3  

(15:00) 

–  «Відроджені». Концертна програма за участі артистів театру 

 

Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

         8  

(19:00) 

    Музика при свічках 

– Саундтреки до фільмів «1+1», «Амелі» та інші твори 

Л. Ейнауді та Я. Тірсена. За роялем – Ю. Салуха: 

https://concert.ua/ru/event/svitlo-concert-muzika-pri-svichkah-

lyudoviko-einaudi-ta-jan-tirsen-08-12 

 

Київський будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а): 

         14  

(18:00) 

– «У настрої – все буде Україна!». Концерт Академічного 

камерного хору «Хрещатик» (головний диригент – 

з.а. України П. Струць) за участі оперного співака Ю. Годо 

(тенор). Ведучий концерту – н.а. України А. Гнатюк: 

   https://kontramarka.ua/uk/u-nastroi-vse-bude-ukraina-77550.html 

 

Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6): 

         1  

(18:00) 

– Прем’єра фільму «Обмін» (Україна, 2022; Режисер – 

В. Харченко-Куликовський) та зустріч з творчою групою 

стрічки: https://kontramarka.ua/uk/premera-filmu-obmin-i-

tvorca-zustric-z-aktorami-i-tvorcami-77278.html 

Концерти на інших локаціях: 

16 

(18:00) 

– Благодійний концерт А. Пивоварова на підтримку ЗСУ: 

https://concert.ua/ru/event/artem-pivovarov 

18 

(15:00) 

Музика, написана серцем  

– Є. Станкович «Літургія». Муніципальний камерний хор 

https://kyivoperatheatre.com.ua/our-team/anzhela-maslennikova/
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://concert.ua/ru/event/svitlo-concert-muzika-pri-svichkah-lyudoviko-einaudi-ta-jan-tirsen-08-12
https://concert.ua/ru/event/svitlo-concert-muzika-pri-svichkah-lyudoviko-einaudi-ta-jan-tirsen-08-12
https://kontramarka.ua/uk/u-nastroi-vse-bude-ukraina-77550.html
https://kontramarka.ua/uk/premera-filmu-obmin-i-tvorca-zustric-z-aktorami-i-tvorcami-77278.html
https://kontramarka.ua/uk/premera-filmu-obmin-i-tvorca-zustric-z-aktorami-i-tvorcami-77278.html
https://concert.ua/ru/event/artem-pivovarov
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«Київ» (диригент – н.а. України М. Гобдич): 

https://www.facebook.com/events/661318385395761/?acontext=

%7B"event_action_history"%3A[%7B"surface"%3A"page"%7D

]%7D 

 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: https://nmiu.org/; 

https://www.facebook.com/mist.museum/events  

до 4 – «Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький 

образ». Оновлений виставковий проєкт: 
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-cerkva-bogorodici-

desatinna-arhitekturno-misteckij-obraz1 

до 5 –  «Маніфест Абстрактного». Живопис та графіка В. Любенко 

Скарбниця Національного музею історії України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 12): https://www.facebook.com/treasuryua/ 

протягом 

місяця 

– «Європейська Україна. Доба Мазепи». У експозиції виставки: 

особисті речі Івана Мазепи, дорогоцінні вклади на потреби 

церкви й освіти від гетьмана та його матері, особисті речі 

митрополита-реформатора Петра Могили та урядників 

київського магістрату тощо: 

    https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-

музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-

мазепи/1171166333674620/ 

протягом 

місяця 

– «Збережено в Україні». В експозиції представлено пам’ятки 

греко-скіфського мистецтва (з колекції Національного музею 

історії України):  

    https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-

muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-

ukrainoiu 

протягом 

місяця 

– «Miras. Спадщина». В експозиції: предмети 

кримськотатарського ювелірного мистецтва й побуту XIХ – 

початку XX ст., срібні футляри для Корану та чоловічі 

амулети, традиційний одяг кримських татар тощо (спільний 

проєкт із ГО «Алєм», яка опікується захистом і 

популяризацією кримськотатарської нематеріальної 

культурної спадщини): 

 https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-miras-spadsina 

протягом 

місяця 

Онлайн-виставка 

– «Пектораль. Знахідка століття». В експозиції – артефакти, 

знайдені під час дослідження кургану Товста Могила 

https://www.facebook.com/events/661318385395761/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/661318385395761/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/661318385395761/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://nmiu.org/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-cerkva-bogorodici-desatinna-arhitekturno-misteckij-obraz1
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-cerkva-bogorodici-desatinna-arhitekturno-misteckij-obraz1
https://www.facebook.com/treasuryua/
https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-мазепи/1171166333674620/
https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-мазепи/1171166333674620/
https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-мазепи/1171166333674620/
https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu
https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu
https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/vistavka-miras-spadsina
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(Дніпропетровська обл.):  

    https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-

pektoral# 

 

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 

Революції Гідності:  

https://maidanmuseum.org/ ; https://www.facebook.com/maidanmuseum.org 

 Галерея протестного мистецтва (І поверх) 

 до 12 – «Щоденник екстреміста». Картини майданівської серії 

О. Белюсенка (з колекції Музею Майдану): 

https://www.facebook.com/events/491253832975115/49125387

6308444/ 

 

Національний музей Голодомору-геноциду (вул. Лаврська, 3): 

https://holodomormuseum.org.ua 

до 31 – Виставковий проєкт «Незасуджений геноцид українців 

повторюється» 

2-31 – «ПАРАЛЕЛІ». Виставка колажу, присвячена пам’яті жертв 

Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. в Україні 

 

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний  

комплекс (вул. Лаврська, 27): https://www.warmuseum.kiev.ua 

Музей онлайн: https://www.warmuseum.kiev.ua/_ua/online/ 

протягом 

місяця 

– «”Батьківщина-мати“. Переозначення». Виставковий проєкт 

про трансформацію образу монумента у свідомості та 

сприйманні українського суспільства 

 – «Обереги». Із музейного циклу онлайн-виставок «Життя vs 

Війна» 

 – «Переможемо війну». Документальний онлайн-проєкт – 

хронограф буття людства, помережаний кривавими слідами 

війн. У експозиції: матеріали з фондів музею, Галузевого 

державного архіву СБУ, Державного архіву Донецької обл. 

та з відкритих джерел 

 – «Вільні». Онлайн-варіант музейної виставки про наших 

громадян, які через проукраїнські погляди, відкриту 

громадянську позицію, належність до патріотичних 

організацій були арештовані й засуджені РФ та 

квазідержавними утвореннями «ДНР» і «ЛНР», але не 

зламалися і повернулися на Батьківщину під час обмінів:  

О. Сенцова, Р. Сущенка, В. Балуха та ін. 

 

https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
https://maidanmuseum.org/
https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
https://www.facebook.com/events/491253832975115/491253876308444/
https://www.facebook.com/events/491253832975115/491253876308444/
https://holodomormuseum.org.ua/
https://www.warmuseum.kiev.ua/
https://www.warmuseum.kiev.ua/_ua/online/
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 – «Бабин Яр». Онлайн-презентація виставки, присвяченої 

початку масових розстрілів гітлерівцями у Бабиному Яру в 

Києві 

 – «Україна. Війна. Власна пам’ять». Фотовиставка 

професіоналів та аматорів (із фондової збірні музею та 

архівів) 

 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:  

https://kplavra.kyiv.ua/ua ; https://www.facebook.com/kplavra/ 

Велика лаврська дзвіниця 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 4) 

– Оновлена виставка «Князі Острозькі: європейський вимір 

української історії». В експозиції: оригінальні пам’ятки 

XIV–ХХ ст. – лицарські обладунки, зброя XVI–XVII ст. 

(мечі, шаблі, гармата), князівські печатки, побутові речі, 

старовинні документи тощо 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/ ; https://www.facebook.com/SophiaKyiv/ 

Виставкові зали «Хлібня» 

      до 6 – Виставка творів учасників Софійського пленеру – 2022: 

Г. та Т. Пугачевських, І. Темної, І. Трохименка та ін. 

 

Національний музей Тараса Шевченка: https://museumshevchenko.org.ua; 

https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/events/?ref=page_internal 

 

Національний музей літератури України:  http://museumlit.org.ua/language/uk/ 

протягом 

місяця 

– «Ангел бажання». Літературно-мистецька виставка до 

новорічно-різдвяних свят у рамках АРТпроєкту «З 

книжкової полиці» (книги з фондової колекції музею, 

малюнки учнів Дитячої школи мистецтв № 5 м. Києва) 

 – «Вогонь душі». Антивоєнна цифрова ілюстрація студентів 

Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД 

 – Літературно-мистецька виставка «Кримськотатарська 

література у незалежній Україні»  

 

2-12 – «Сковорода. На межі світів». Виставковий проєкт до 300-

річчя від дня народження українського просвітителя-

гуманіста, філософа, богослова, поета і педагога Григорія 

Сковороди (спільно з ГО «Міжнародний жіночий рух ”За 

сімейні цінності“») 

до 18 – «На межі сприйняття». Скульптура та цифрове мистецтво 

І. Гречаника (м. Київ) 

https://kplavra.kyiv.ua/ua
https://www.facebook.com/kplavra/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
https://museumshevchenko.org.ua/
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/events/?ref=page_internal
http://museumlit.org.ua/language/uk/
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 – Новорічно-різдвяна виставка «Наближення Перемоги». 

Емалі Т. і С. Колечків (спільно з Дирекцією художніх 

виставок України) 

 – «Слово нескорених». Літературно-мистецька виставка 

новочасної літератури про незламність духу українського 

народу в російсько-українській війні 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:  

http://www.mundm.kiev.ua/index.html; https://www.facebook.com/DecArtMuseum/ 

до 11 – «Патріотичний АРТплакат у стилістиці традиційних 

українських розписів». Кращі роботи за підсумком 

художнього конкурсу артплакатів, розписи на відстріляних 

артилерійських гільзах, роботи вихованців художньої студії 

«Володарі фарб» (м. Ірпінь, Київської обл.; керівник – 

Т. Іванова)   

 – «Сили землі». Панно, скульптури з текстилю та лози, 

створені в авторській техніці Г. Дюговської (м. Київ) 
 

Національний музей «Київська картинна галерея»:  

https://www.facebook.com/knag.museum 

протягом 

місяця 

–  «Анатолій Криволап. Класичний живопис». Виставка робіт 

з фонду художника 

 

«Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): https://www.facebook.com/prostirmystetstva/ 

до 11 – «Овідій. Любощі». Виставка ілюстрацій н.х. України 

А. Чебикіна до видання поем Овідія у перекладі 

А. Содомори 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва» (вул. Богдана 

Хмельницького, 7):  http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu 

до 4 –  «Made in Kyiv. Археологія повсякдення». У експозиції: копії 

карбованих на Русі монет і гривень, ювелірних прикрас, 

творів сакрального мистецтва, предметів побуту і 

керамічного посуду, елементи одягу тощо: 

https://guide.kyivcity.gov.ua/events/made-in-kyiv-arheologia-

povsakdenna 

протягом 

місяця 

– «Бабин Яр. Віртуальний спогад». Віртуальна інтерактивна 

виставка із застосуванням VR-технологій: 

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-

proekty/14315.html 

 – 3D та VR тури деякими масштабними проєктами, які було 

реалізовано в музеї: 

    http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/virtualna-ekspozitsiya 
 

http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/DecArtMuseum/
https://www.facebook.com/knag.museum
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/made-in-kyiv-arheologia-povsakdenna
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/made-in-kyiv-arheologia-povsakdenna
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/14315.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/14315.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/virtualna-ekspozitsiya
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Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музею 

історії міста Києва»):  http://www.sholomaleichemmuseum.com 

до 12 – До 100-річчя від дня народження живописця та графіка, 

з.х. України О. І. Вовка (1922–2014) 

протягом 

місяця 

–  Віртуальний АртАльбом: 

http://sholomaleichemmuseum.com/artalbum/ 

 

Літературно-меморіальний будинок-музей М. Булгакова (філія Музейно-

виставкового центру «Музей історії міста Києва»): 

до 31 – «Історія садиби. Від і До». Виставковий проєкт, який 

досліджує та розповідає історію садиби за адресою 

Андріївський узвіз, 13 від появи перших креслень та 

будівництва до сьогодення під час воєнного стану в країні 
 

Музей видатних діячів української культури – Лесі Українки, М. Лисенка, 

П. Саксаганського, М. Старицького: https://www.mvduk.com.ua; 

https://www.facebook.com/mvduk 

Музей Лесі Українки 

до 4 –  «Колір. Зміст. Звір». Живопис А. Циганенко (м. Київ) 
 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:  

https://honchar.org.ua/; https://www.facebook.com/honcharmuseum/ 

   до 11 Онлайн-виставка 

–  «З янголом у човні». Живопис на склі А. Рак (1922–2014). 

До 100-річчя від дня народження мисткині 

протягом 

місяця 

Онлайн-проєкт на підтримку ЗСУ 

– «Україна і українці». Світлини кінця ХІХ – І половини ХХ 

ст., зібрані засновником музею І. Гончаром в однойменний 

18-томний мистецький історико-етнографічний альбом (з 

архівного фонду): 

https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=

%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%

3A%22page%22%7D]%7D 

 – «Зброя плакатного символу». Благодійна онлайн-виставка 

авторського плаката М. Гончарова (до Дня Незалежності 

України та до 50-річчя від дня народження художника): 

https://www.facebook.com/events/629829998434905/?ref=news

feed 

 

http://www.sholomaleichemmuseum.com/
http://sholomaleichemmuseum.com/artalbum/
https://www.mvduk.com.ua/
https://www.facebook.com/mvduk
https://honchar.org.ua/
https://www.facebook.com/honcharmuseum/
https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/629829998434905/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/629829998434905/?ref=newsfeed
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 – «Іван Гончар. Збирач». Віртуальна 3D виставка до 110-ї 

річниці від дня народження Івана Гончара (1911–1993) – 

видатного громадського та культурного діяча, художника, 

скульптора, графіка, народознавця, збирача українських 

старожитностей: https://honchar.org.ua/exhibitions/virtualna-

3d-vystavka-ivan-gonchar-zbyrach-i294 

 

Центральний будинок художника НСХУ (вул. Січових Стрільців, 1-5):  

http://dvnshu.com 

2-25 –  Х Всеукраїнська історична бієнале «Україна від Трипілля до 

сьогодення в образах сучасних художників» 

 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

арсенал» (вул. Лаврська, 10-12): https://artarsenal.in.ua/ 

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» (вул. Хрещатик, 2): https://uadim.in.ua 

  3-11 – «Світ Сковороди». До 300-річчя від дня народження 

українського просвітителя-гуманіста, філософа, богослова, 

поета і педагога Григорія Сковороди:  

https://chytomo.com/do-300-richchia-skovorody-vidkryietsia-

vystavka-i-prohrama-zakhodiv/ 

 

 

протягом

місяця 

–  «Серце землі».  Виставковий проєкт сучасного українського 

мистецтва (живопис, фотографія, відео, скульптура, 

графіка, інсталяція)   

     Онлайн-проєкт 

– «Україна: короткі оповідання».  Дослідження української 

мистецької сцени через роботи, які спеціально створені для 

колекції Imago Mundi 140 художниками, як початківцями, 

так і вже відомими авторами: 

   https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-

korotki-opovidannya/ 

«Мала галерея Мистецького арсеналу» 

протягом

місяця 

Онлайн-платформа 
–  Проєкт «Україна в огні».  Художня ініціатива, спрямована 

на документування та поширення сучасного українського 

мистецтва, що осмислює війну в Україні з 2014 року і до 

сьогодні, в часи повномасштабного російського вторгнення 

у 2022 році: 

    https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/ 

https://honchar.org.ua/exhibitions/virtualna-3d-vystavka-ivan-gonchar-zbyrach-i294
https://honchar.org.ua/exhibitions/virtualna-3d-vystavka-ivan-gonchar-zbyrach-i294
http://dvnshu.com/
https://artarsenal.in.ua/
https://uadim.in.ua/
https://chytomo.com/do-300-richchia-skovorody-vidkryietsia-vystavka-i-prohrama-zakhodiv/
https://chytomo.com/do-300-richchia-skovorody-vidkryietsia-vystavka-i-prohrama-zakhodiv/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/
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ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):  
https://www.facebook.com/avsart.gallery 

 

Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а):  

https://www.facebook.com/whitewworld/ 

 

Галерея «Vakulenko Art Consulting» (вул. Костьольна, 8): 

https://www.facebook.com/vakulenko.consulting 

 до 4 – «Відродження України. Ноосферно-космічне мистецтво 

майбутнього». Живопис О. Клименка (м. Київ) 
 

 ТЦ Gorodok Gallery (просп. С. Бандери, 23) https://gorodok.ua: 

 до 30 – «Пробудження у мудрості». Живопис Ю. Нагулка: 

https://gorodok.ua/vystavka-kartyn-yuriya-nagulko-

probudzhennya-u-mudrosti/ 

 

Аукційний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5): http://www.dukat-

art.com/ua/golovna 

до 3 –  «Українська книга». Аукціон № 14 у онлайн-форматі 
 

Галерея мистецтв «Лавра» (вул. Лаврська, 7б): 

https://www.facebook.com/lavragallery/ 

до 22 – «Війна за ідентичність. Сила опірності культури». 

Виставковий проєкт про Майдан, війну та захист культурної 

спадщини: 

https://www.facebook.com/events/1503966726774150/1503966

730107483/?event_time_id=1503966736774149&ref=newsfeed 

Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): http://mytets.com/ 

 до 10 –  «Експресія». Живопис К. Ряшиної (Україна – Німеччина) 

Онлайн-виставки 

протягом

місяця 

–  Живопис О. Овчаренка (м. Київ) 

 –  Живопис О. Желтоногова (м. Одеса) 

 – Роботи учасниць проєкту «Мистецька світлиця»: 

О. Толкачової (Україна), О. Шевель (Нова Зеландія), М. Грін 

(Польща) та ін.  

 

 

 

   до 23 –  «І буде світло».  Живопис і графіка Л. Медвідя, О. Ясенєва, 

О. Морозової та ін.  

   до 18 – «Метроном». Виставка живопису, графіки, офортів 

Р. Романишина (м. Львів) 

https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/vakulenko.consulting
https://gorodok.ua/
https://gorodok.ua/vystavka-kartyn-yuriya-nagulko-probudzhennya-u-mudrosti/
https://gorodok.ua/vystavka-kartyn-yuriya-nagulko-probudzhennya-u-mudrosti/
http://www.dukat-art.com/ua/golovna
http://www.dukat-art.com/ua/golovna
https://www.facebook.com/lavragallery/
https://www.facebook.com/events/1503966726774150/1503966730107483/?event_time_id=1503966736774149&ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1503966726774150/1503966730107483/?event_time_id=1503966736774149&ref=newsfeed
http://mytets.com/
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Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-

3 / Басейна, 2): http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions 

  з 6 – Виставка робіт 20 номінантів та номінанток на Премію 

PinchukArtСentre 2022: М. Алексєєнка (м. Київ), 

Я. Бачинського (м. Львів), А. Гумілевського (м. Миколаїв) та 

ін. 

 

Артгалерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11): https://portal11.com.ua/ 

  до 4 – «СЦЕНА». Персональна виставка головної художниці 

Національної опери України М. Левитської 
 

Галерея сучасного мистецтва «The Naked Room» (вул. Рейтарська, 21):  

https://www.the-village.com.ua/village/culture/weekend-plans/331035-plani-na-

vihidni 

протягом 

місяця 

– «Мистецтво воєнного стану. Архів». Роботи українських 

художників, які з перших днів повномасштабного 

вторгнення РФ в Україну віддзеркалювали події у творчості 

та публікували роботи в соціальних мережах: 

А. Аджинджала, А. Пустоварової, Д. Немировського та ін.: 

https://vogue.ua/ua/article/culture/art/mistectvo-voyennogo-

stanu-nova-vistavka-v-kijivskiy-galereji.html 

 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): https://yagallery.com 

 до 10 –  «Уламки Сонця». Живопис та графіка А. Логова (м. Київ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувачка відділу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (066 9651500)  

e-mail: dif@nplu.org  

 

 

http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://portal11.com.ua/
https://www.the-village.com.ua/village/culture/weekend-plans/331035-plani-na-vihidni
https://www.the-village.com.ua/village/culture/weekend-plans/331035-plani-na-vihidni
https://vogue.ua/ua/article/culture/art/mistectvo-voyennogo-stanu-nova-vistavka-v-kijivskiy-galereji.html
https://vogue.ua/ua/article/culture/art/mistectvo-voyennogo-stanu-nova-vistavka-v-kijivskiy-galereji.html
https://yagallery.com/

