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імені Шабельника  Олексія Андрійовича на 2021 рік» 

«Програма  розвитку міського Палацу культури 

імені Шабельника  Олексія Андрійовича на 2021-2026 роки» 

 

Шановні члени комісії, шановні присутні! 

Усі ми живемо в непростий для нашої держави період– 
час пандемії, час війни, час нестабільності та відчуття небезпеки. 
Одна з найбільш «постраждалих» від  ковіду та пов’язаного із ним 
карантину галузей діяльності – це культура. 

Так, пандемія розтрощила плани й примусила  екстрено 
змінювати стиль життя. Але ж не дарма писав класик: «Нації 
виходять з кризи завдяки культурі, релігії, ідеї державності». Тож, 
вірю, що важкі часи закінчаться і переконана, що на усіх нас чекає 
нова епоха вільного спілкування з глядачем, епоха нових ідей та 
нових мистецьких проєктів.  

Мене звуть Валентина Бабич, у Палаці культури імені 
Олексія Шабельника я працюю понад 20 років, це моє єдине місце 
роботи. Прийнята я була у 2000 році на посаду методиста, потім 
– завідувача методичним відділом, затим – заступником 
директора з наукової та театральної роботи, нині виконую 
обов’язки директора установи. Тому, будую свою програму з огляду 
на певний досвід роботи у цьому чудовому закладі культури. 

Звісно, що сучасні соціально-економічні зміни знаходять 
своє відображення в культурі і мистецтві, тож,  і ми, працівники 
культури нині знаходимся у пошуку нових механізмів здійснення 
послуг, задоволенні мистецьких потреб жителів громади, виявленні 
і вихованні талановитих особистостей.   Тож й працюємо над 
розвитком, модернізацією, осучасненням роботи своїх «рідних» 
установ, зокрема найбільшого «культурного» осередку міста – 
міського Палацу культури імені Олексія Шабельника. 

Отже, програма розвитку закладу на 2021 рік 
спрямована на виконання державних соціальних програм, 
поставлених перед закладом культури, пошук та розробку нових 
форм організації культурно – дозвіллевої діяльності, підвищення 
професійного рівня колективів художньої творчості, популяризацію 
культурних традицій, вивчення дозвільних потреб різних вікових 
категорій населення та залучення їх до активної участі у культурно-
мистецькому житті. 
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Основною метою Програми є реалізація державної 
політики щодо розвитку галузі культури, підвищення ефективності 
діяльності роботи МПК імені Шабельника О.А., створення 
сприятливих умов для розвитку талановитих бердичівлян. 

 
 

Основними пріоритетними завданнями  
на наступні роки  визначено: 

 модернізація, осучаснення та вдосконалення роботи МПК, 
створення умов для творчої активності бердичівлян,  
формування нового громадянського суспільства 
європейського рівня засобами мистецтва; 
 

 надання  закладу нового функціонального значення, 
реформування та розширення його  локальних складових, що 
надасть Палацу культури нового значення як центру 
гуртування територіальної громади міста 

 

 піднесення і розвиток у жителів громади національної 
ідентичності українців, яка спирається на українську культуру 
і мистецтво, зміцнення позицій державної мови в культурному 
та інформаційному просторі. 

 

 збереження культурно-мистецького надбання українського 
народу, його самобутніх традицій;  

 

 організація змістовного дозвілля та відпочинку різних 
категорій бердичівлян, особливо підростаючого покоління;  

 

 подальший розвиток народної творчості,   залучення молоді до 
активної участі у творчому житті громади;  

 

 підтримка інновацій, нових знань, креативних індустрій у 
сфері культури, що відповідають  викликам ХХІ століття; 

 

 посилення ролі МПК імені Шабельника в соціально-
економічному розвитку громади;  пропагування  центрального 
місця галузі культури, як середовища, що сприяє розвитку 
економіки, інноваційної політики та активної участі 
громадськості в побудові сучасної та демократичної держави; 

 

 розвиток двосторонніх культурних зв'язків з країнами ЄС  
через культурні обміни, навчання, проведення мистецьких 
проєктів міжнародного значення 
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МПК імені Шабельника О.А. нині виконує провідну роль у 
діяльності галузі  культури в місті, є найбільшим  центром дозвілля, 
це відкритий простір для усіх, хто любить творити. Тут 
зустрічаються митці щоб працювати, навчатись і надихатися, 
дізнаватися про нове, ділитися власними досягненнями та 
знаходити креативних однодумців.   

 
Моя програма має декілька проектів. Перший з них, 

найактуальніший 
 Проєкт 1. «Господарська діяльність». 
 
У перспективу на п’ять наступних років відношу: 

 

 
 

Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови 
виділення коштів на проведення іміджевих для м.Бердичева 
культурно-мистецьких заходів, поліпшення матеріально-технічної 
бази закладів культури. 
 

№ Назва проекту

Вартість 

проекту, 

тис.грн.

Співфінансу-

вання, %
Рік реалізації

Проект 

(так/ні)

Експертиза (дата, 

номер)
Примітка

1.

Капітальний ремонт Міського Палацу культури 

ім. Шабельника О.А. в м. Бердичеві,                            

пл. Мистецька, 1

20000,0 10 2021-2023 ні

2.

«Капітальний ремонт системи пожежної 

сигналізації, системи оповіщення про пожежу та 

управління евакуацією людей і системи 

передавання тривожних сповіщень міського 

Палацу культури ім. Шабельника О.А. в м. 

Бердичеві, площа Мистецька, 1»  

1549,4 10 2021-2023 так

ТОВ "Перша Приватна 

Експертиза" м.Львів від 

05.06.2020 № 05/21-

06/20/А

3.

Капітальний ремонт системи автоматичного 

водяного пожежогасіння міського Палацу 

культури ім. Шабельника О.А. Бердичівської 

міської ради за адресою: Житомирська область, 

м. Бердичів, площа Мистецька, 1» 

7890,4 10 2021-2023 так

ТОВ "Перша Приватна 

Експертиза" м.Львів від 

05.06.2020 № 05/20-

06/20/А

1

Капітальний ремонт  кінолекційного залу 

Міського палацу культури ім. О.А.Шабельника в 

м. Бердичеві, пл. Мистецька, 1 

1532,4 - 2021-2023 так

Філія ДП 

"Укрдержбудекспертиза" 

у Житомирській  області  

від 04.06.2018 № 06-

0589-17, ТОВ "Експертиза 

МВК" від 07.04.2020 

№27940 (коригування)

3.

Капітальний ремонт частини покрівлі міського 

Палацу культури ім. Шабельника О.А. в 

м.Бердичеві площа Мистецька, 1 

1400,0 - 2021-2023 ні

2
Облаштування в міському Палац культури імені 

Шабельника О.А. Арт-галереї 
500,0 2021-2023 ні

ІНШІ ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020-2023 РОКИ ПЛАНУЄТЬСЯ:
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Варто зазначити, що протягом останніх років, власними 
силами працівників закладу здійснено суттєву роботу щодо 
зміцнення бази МПК:  реконструкція кафе «Благодать» у сучасну 
Студію раннього розвитку дитини «Кіндервіль», оновлення системи 
освітлення у фойє І та ІІ поверхів, фарбування стель, укладення 
ламінату в хореографічних класах та балетному залі, постійно 
проводяться поточні ремонти у навчальних кімнатах та робочих 
кабінетах. Розпочато «будівельні» роботи у колишньому кафе «Магія 
ночі» із облаштуванням там сучасного молодіжного центру. 

Для комфортного перебування працівників у робочих 
кабінетах встановлено кондиціонери, закуплено сучасні офісні 
меблі, сучасну комп’ютерну техніку.  

        
Проєкт 2. «Підтримка Народних та Зразкових . 
аматорських колективів»   

36 клубних формування Палацу культури імені 
Шабельника діють у різноманітних жанрах і напрямках, це: 
вокально-хоровий, оркестрово-інструментальний, хореографічний, 
пісні і танцю, театральний, цирковий, фотографічний, ін. 

12 творчих колективів Палацу культури носять почесні 
звання «Народний» та «Зразковий» аматорський колектив:  

 
1. Народний аматорський хор ветеранів, керівник Юрій Вялов; 

 
2. Народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Зорецвіт», 

керівник Заслужений працівник культури України Василь 
Пупін, керівник оркестрової групи Микола Пономаренко, 
балетмейстер – Вікторія Грошева; 
 

3. Народне аматорське жіноче вокальне тріо «Віола», керівник 
Вікторія Петренко; 
 

4. Народний аматорський оркестр духових інструментів, 
керівник- Заслужений працівник культури України Анатолій 
Тєтьоркін; 

 
5.  Народний аматорський ансамбль танцю „Явір” 

 
6.  Зразковий аматорський ансамбль танцю „Яворочок”, 

керівники Ірина Назаренко, Катерина Дзивінська; 
 

7. Народна аматорська студія „Час” під керівництвом співака і 
композитора Сергія Ігнатенка, 

 
8. Народний аматорський вокальний ансамбль „Метроном”, 

керівник Олександр Боровський; 
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9. Народна аматорська циркова студія „Диваки”, керівник 

Світлана Бардадимова; 
 

10. Народний аматорський театр, який діє на базі музично-
драматичного театру на Європейській, керівники Валентина 
Ратушинська, Анастасія Сердюк та Алла Садковська; 
 

11. Зразковий аматорський ансамбль бального танцю 
„Надія”, керівник Інна Міщенко 

 
12. Зразковий ансамбль сучасного танцю «Сенсація», 

керівник Діана Жолудь  
 
Робота   студій та колективів народної творчості 

представлена таким чином, щоб охопити більшість категорій 
населення, як за віком так і за інтересами, саме тому всі вони 
працюють у різноманітних жанрах: вокально-хоровому, 
хореографічному, цирковому,  драматичному,  тощо. До участі у 
колективах народної творчості та інших клубних формувань 
залучено майже 1500 осіб, половина з них – діти; діють мистецькі 
колективи і для батьків наших вихованців. 

Колективи беруть  постійну участь у загальноміських 
заходах, а також представляють мистецтво Бердичева на 
конкурсах і фестивалях обласного, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів, про що свідчать численні перемоги та 
відзнаки.   

Якщо говорити про творчі перспективні завдання на 2021 
рік, то одне з них - проведення атестаційних переглядів творчих 
колективів на предмет підтвердження їх звань «Народний» та 
«Зразковий» за участю високопрофесійної комісії, у склад якої 
входять видатні діячі у сфері культури і мистецтва Житомирщини. 
Такі огляди діяльності колективів проводяться кожних три роки, 
цьогоріч вони заплановані на травень та червень. Також у 2021 ми 
відзначаємо 35-річчя Палацу культури, у зв’язку з цим заплановано 
ряд ювілейних заходів -плануємо творчі концерти ансамблю 
«Метроном», духового оркестру, хору ветеранів війни та праці та ін. 
мистецькі проєкти. 

У перспективі на 2021-2026 роки – зміцнення матеріально-
технічної бази колективів, пошиття сценічного взуття та одягу, 
придбання музичних інструментів, підтримка і забезпечення участі 
колективів у конкурсах та фестивалях; створення нових творчих 
одиниць, відповідних часу. 
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Проєкт 3. «Молодіжна творчість» 

 Актуальним пріоритетним напрямком діяльності міського 

Палацу культури   була і є робота з  молоддю. Відомо, що якщо 

вчасно не приділяти увагу дозвілля молоді, виявленню талановитих 

молодих митців – виникне загроза припинення культурної 

спадкоємності,  зміна цінностей між поколіннями, зниження 

інтелектуального та культурного рівня суспільства.  

На базі МПК створено і технічно обладнано молодіжний 
відділ, на базі якого активно діють молодіжні об’єднання:   

- творча лабораторія «Живий звук», керівник В’ячеслав 
Одинець.  

- фотошкола "F/5,6" Творчого об'єднання "Бердичівська 
фотографічна Фундація"     

  

Творча лабораторія «Живий звук» має гарну матеріально-
технічну базу: облаштовано  студію, закуплено звукову апаратуру 
та музичні інструменти, встановлено кондиціонери. 

У  лабораторії діють декілька гуртів – грають рок, читають 
реп і загалом виробляють те, що називається «сучасною молодіжною 
музикою». Колективи виступають з концертними програмами до  
Дня міста Бердичева, Дня незалежності України. На базі «Живого 
звуку» проводяться фестивалі «Рок-нація», реп-фестиваль   
«Бердичевский fest "Hip-Hop do it». Колектив «Люто пре» 
представляв став переможцем обласного відбіркового етапу й 
представляв наше місто на славнозвісній «Червоній руті». 
Нещодавно утворився новий гурт –«Three heads», який успішно 
стартував у  концертах Палацу культури. 

Зрозуміло, що для такого потужного напрямку, як молодіжна 
музика потрібна й потужна  локація, де творча молодь зможе 
зібратися під одним дахом, щоб ділитися досвідом, навчати та 
навчатися. Таким проектом є створення нового «Культурно-
креативного ХАБУ» у приміщенні колишнього кафе «Магія ночі». 
Ідея переформатування  належить очільниці Палацу культури Олені 
Петрівській. Розроблено проект, закуплено будівельні матеріали, 
розпочато роботи з демонтажу та реконструкції приміщення. Усе це 
здійснюється власними силами господарського відділу МПК.  

Тож, головне завдання на 2021 рік – закінчити розпочату 
справу, а на 5 наступних років – утворити в оновленому приміщенні 
сучасний мистецький молодіжний центр, де можна було б 
послухати у виконанні молодіжних гуртів студії «Живий звук» та  
гостей з інших міст України  живу сучасну музику різних стилів і 
напрямків, зустрітись з друзями,  пригоститись гарною кавою і 
відчути  чудову атмосферу творчості. 
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Суттєві здобутки на рахунку учасників і фотографічної 

школи «F 5/6» Проект для молодих фотографів-початківців 
стартував у 2016 році і дав  можливість для учнів шкіл та  молоді 
міста здобути безцінні знання у сфері фотографування.  
                Для учасників об΄єднань розпочався процес плідного  
навчання та неформальне спілкування від відомих бердичівських  
майстрів фотографії:  Валерія Мельникова, Олега Силки, Олексія 
Царапаєва,  В΄ячеслава Міщенка та ін.  Майстри фотографії  
діляться  з учнями своїми секретами: від “начиння” фотокамери – 
до обробки світлин. Для творчої роботи юних фотохудожників 
облаштовано 2 студії.  На базі фото школи постійно проводяться 
різноманітні мистецькі імпрези, виставки, презентації. 

У минулому році проведено ІІ міжнародний фотоконкурс 
«Бердичівський фотовернісаж-2020», який проводився під 
патронатом Національної спілки фотохудожників України. До 
складу журі увійшли відомі фотографи, критики, журналісти, 
мистецтвознавці. У «Бердичівському фотовернісажі-2020» взяли 
участь 103 фотомитці з 9 країн світу. 

Перспективні завдання на 2021 у фотографічному 
напрямку – це створення мистецької Арт–галереї, проект якої 
розроблений фотохудожниками Бердичева. 

Мета такої локації -  об’єднати під одним дахом творчих 
митців не лише міста, а й України та  світу;  презентувати   
сучасний живопис, скульптуру, архітектуру, дизайнерські розробки  
у  розмаїтті стилів та жанрів. Проєкт дасть  простір та свободу для 
творчої самореалізації майстрів, не обмежуючи його ані 
тематичними, ані стилістичними рамками. Таким чином, 
створюються умови для відкритого діалогу  культур, різноманітних 
видів мистецтв. Творчі роботи стануть тією колористичною, 
емоційною, духовною основою нового українського суспільства.  

У перспективі на 2021-2026 роки – проведення 
Міжнародного фото фестивалю у Бердичеві. Тож, будемо 
продовжувати розвивати напрямок роботи з молоддю і плануємо 
реалізацію нових проектів.  

Проект 4. « Театр» 

Зі словом «театр» у кожного свої асоціації. Про те, що театр – 
це відпочинок для глядача і робота для актора, зрозуміло та відомо 
усім.  З метою реалізації театральних талантів активної молоді 
Бердичева реконструйовано, відроджено і розпочато діяльність 
музично-драматичного театру на Європейській, який є 
структурним підрозділом МПК імені Шабельника. 

 Нині, у творчому доробку колективу театру – власні вистави:  
«Фріда», «Чоловік з Рангуна», «Треба дожити до завтра», «Крупний 
виграш, або 200 тисяч». У роботу колективу Народного 
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аматорського театру  залучено більше ніж 200 осіб;                         
багато випускників театральних гуртків міста обирають професію 
актора та режисера, навчаючись у спеціалізованих вищих 
мистецьких навчальних закладах.  Це значить, що театральні 
традиції у нашому місті живуть і мають гарне майбутнє, варто лише 
підтримати починання і допомогти молодим талантам.  

Тож, спираючись на традиційні школи і новітні тенденції,   
театр має можливість  впроваджувати сучасні засоби сценічного 
вираження у поєднанні з різними сферами мистецтва - 
хореографією, музикою, образотворчим мистецтвом.  

У перспективі на 2021 рік – музично-драматична вистава за 
мотивами класика української драматургії Михайла Старицького, 
двоактова комедія «Валіза з наклейками», сучасна одноактова 
вистава  «Дивертисмент» та ін. 

У планах на наступних 5 років – створення і становлення 
Молодіжного театру, набуття ним статусу «народного колективу» та 
реалізація нових мистецьких проєктів.  

 

Проект 5. «Загальноміські заходи» 
Нині, за участю творчих колективів МПК на базі закладу 

проводяться загальноміські заходи, обласні та всеукраїнські 
фестивалі та конкурси, заходи Міжнародного рівня, концерти зірок  
естради, творчих професійних колективів України. Всього, за рік, 
проводилось  майже 300 заходів, на жаль, через виклики 
сьогодення, ця цифра зменшилась. Серед них найвизначніші – 
урочистості та концерти з нагоди пам΄ятних дат в історії України 
та міста Бердичева: святковий концерт до Дня Соборності України 
до Дня незалежності та Дня державного прапора, театралізовані 
концерти  до річниць вшанування Героїв небесної Сотні, учасників 
бойових дій на території інших держав; заходи, присвячені Дню 
матері, Дню сім’ї, Дню вишиванки та Дню Європи; пам‘ятні заходи 
до Дня пам‘яті жертв Голокосту, Дня пам’яті Голодоморів в Україні; 
святкові концертні програми з нагоди професійних свят, ін. 

 У 2021 році Україна відзначатиме 30 річницю 
Незалежності, тож і перспективи проведення заходів спрямовані на 
відзначення цієї дати. Також чимало заходів спрямовані на 
відзначення пам’ятних дат в історії української та світової 
літератури та мистецтва.-  

Маємо гарний досвід у проведенні міжнародних заходів – 
Днів польської культури в Бердичеві, Міжнародний турнір з боксу 
класу «А» на призи братів Кличків, Міжнародні змагання зі стрибків 
у висоту «Меморіал Віталія Лонського». Маємо сподівання провести 
у наступні 5 років ці та інші, нові заходи. 
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Перспективи 
Якщо говорити про перспективи проведення свят 

міжнародного рівня - то це започаткування у Бердичеві 
Міжнародного циркового фестивалю «Circus magic in Berdychiv».  

Як відомо, наше місто асоціюється із словом цирк.        
Обличчя у сучасного бердичівського цирку різножанрове. Тут 
повітряні гімнасти і жонглери, акробати та еквілібристи, клоуни та 
йоги.  

Чотири студії –“Диваки”, «Візаві», “Жанр”, Арт-студія  “Різома”  
Анатолія Залевського нині продовжують справу творення казки і 
дива, започатковану в Бердичеві ще у 80-х Заслуженим 
працівником культури України Валентином Моцним. Такою 
кількістю циркових студій та визначними досягненнями їх 
вихованців можуть похвалитись далеко не усі міста України та 
зарубіжжя. Тож, проведення Міжнародного  циркового  
фестивалю– це потужний імпульс для промоції Бердичева на 
теренах світу. 

Робочою групою МПК імені Шабельника О.А. у 2020 
організовано проведення Міжнародного фестивалю  циркового 
мистецтва у м.Бердичеві  «Circus magic in Berdychiv» 3-5 квітня 
2020 року. Розроблено положення про фестиваль, план проведення 
заходу,  здійснено прийом заявок та  онлайн-перегляд мистецьких 
номерів учасників. Творчий відбір пройшло 27 колективів із різних 
міст України, а також циркові студії з Латвії, Польщі, Білорусі. Для 
забезпечення якісного проведення фестивалю адміністрацією 
закладу підготовлено сцену МПК імені Шабельника: здійснено 
технічну перевірку обладнання сцени, штанкетних підйомів, 
придбано покриття сценічне; проведено ремонтні роботи  
приміщень для репетицій, тощо. 

На жаль, у зв‘язку із введенням карантину, враховуючи 
непросту санітарно-епідеміологічну ситуацію в Україні та у світі, 
зокрема в країнах ЄС, колективи з яких мали намір брати участь у 
фестивалі в Бердичеві, проведення заходу відмінено. Щиро 
сподіваємось на найшвидшу реалізацію цього масштабного 
видовищного проєкту, який з нетерпінням чекають і учасники 
фестивалю, і його глядачі. 

На початку цього року було подано грантовий проєкт до 
Українського культурного фонду, який має назву «Проведення 
Міжнародного фестивалю  циркового мистецтва у м.Бердичеві  
«Circus magic in Berdychiv», проєкт  уже пройшов перший 
відбірковий етап. Сподіваємось на його перемогу.  

Насправді, планів багато, втім, потрібно розуміти, що в 
сучасних умовах, в яких живе держава – непросто складати 
далекоглядні та перспективні плани і бути впевненим у їх реалізації, 
але у Бердичеві навіть неймовірні плани здійснюються, втілюються 
і стають реальністю. 
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Переконана, що з творчою і дружньою командою МПК 
імені Шабельника, усе задумане забудеться, адже головні меседжі 
колективу це:  

- ми продовжуємо навчатися, розвиватися та досягати; 
- ми прагнемо мислити креативно й знаходимо місце лише 

тим речам, які роблять нашу діяльність  кращою,  
- ми вимикаємо класичну серйозність і створюємо 

позитивне  середовище 
 

Дякую усім за увагу! 
 
 
 
 

 
 
 

 


