
Засновники та члени оргкомітету 

фестивалю-конкурсу “Січеславна-2017” 
Проценко М.О, з.п.к.України, голова Правління  ДМВ НСТДУ, 

голова оргкомітету фестивалю-конкурсу «Січеславна»; 

Першина Н.Г., з.п.к.України,  начальник управління культури, 

національностей та релігій Дніпропетровської облдержадміністрації; 

Мороко В.В., з.п.к.України, директор департаменту культури, 
туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації; 

Хорошилов Є.В., начальник управління культури департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради; 

Черниш І.В., директор департаменту культури і туризму  
Запорізької міської ради; 

Селіна В.М, начальник управління культури Павлоградської 

 міської ради; 
Стрілець Н.М., начальник управління культури Кам’янської міської 

ради; 

Стрига Н.В., начальник управління культури Криворізької міської 

ради; 

Войт С.М., генеральний директор ДП виробничого об’єднання 

 “Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова”; 
Вороніна Л.І., з.а.України. відповідальний секретар ДМВ НСТДУ; 

Пранник М.С., адміністратор фестивалю-конкурсу «Січеславна»; 

Абрамова Т.А., автор «Щоденника Січеславни»; 

та директори театрів  регіону: 

Петровська О.І., Петренко В.Є., Фетисов В.В., Фурсенко Л.Й., 

Шароваров О.В., Волошина О.Д., Беркатюк М.П., Новіков Ю.М., 
Денисенко В.І., Кудіна М.А., Бєльський О.Г., Чирка Н.Ю., 

Михайлова С.М., Колб А.М., Панькін В.М., Рева А.А., Одінцов Г.В., 

Шкляренко В.М., Неверова Л.С.. 

 

Журі фестивалю-конкурсу “Січеславна-2017”: 
Веселовська Ганна Іванівна - голова журі, доктор 
мистецтвознавства, професор кафедри театрознавства Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення ім. 

І.Карпенка–Карого /Київ/ 
Гарбузюк Майя Володимирівна - кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності 

Львівського національного університету ім. І.Франка, головний 
редактор журналу «Просценіум» /Львів/ 

Шумейко Григорій Григорович – народний артист України, актор 

Львівського Національного академічного українського драматичного 
театру ім. М.Заньковецької, режисер, педагог Львівського 

національного університету ім. І.Франка /Львів/ 

 

Номінації на здобуття премій  “Січеславна-2017”  

та “Надія Січеславни-2017” 
-краща студентська робота; 

-краща жіноча роль другого плану; 
-краща чоловіча роль другого плану; 

-краша жіноча роль; 

-краща чоловіча роль; 
-краща пластика у виставі; 

-краще музичне оформлення; 

-краща сценографія; 
-краща режисерська робота; 

-краща  вистава сезону – драматична, пластична, лялькова /на 

премію “Надія Січеславни-2017” не номінується/; 
-Гран-Прі “Січеславна-2017” та “Надія Січеславни-2017”. 

-премія “Надія Січеславни” має ті ж номінації, що і премія 

“Січеславна”. 

Спеціальні дипломи:  «Краща студентська робота», “Театральні 
династії”, “Кращий директор”, “Пропаганда театрального 

мистецтва”, «Меценат театрального мистецтва», «Міський 

голова». 
 

Репертуар фестивалю-конкурсу 

 “Січеславна-2017” 
15 березня 

Криворізький театр ляльок  

І.Андрусяк 

12:00                        «Зайчикові знахідки» /лірична казка/ 

реж.-пост. О.Борсук 

 

Криворізький академічний театр драми 

 і музкомедії ім. Т.Шевченка 
М.Гоголь 

18:00                             «Майська ніч» /музична вистава/ 
реж.-пост. засл. арт. Укр. В.Короленко 

16 березня 
Криворізький академічний театр драми 

 і музкомедії ім. Т.Шевченка 
Дж.Патрик 

14:00            «А не пришить ли нам старушку?» /комедія/ 
реж.-пост. М.Мельников 

 

Криворізький академічний міський театр музично-пластичних 

 мистецтв “Академія Руху” 

За мотивами твору Е.Гемінгвейя 

18:00                              «Старик і море» /пластична драма/ 
автор ідеї та реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. О.Бєльський 

 

17 березня 
Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки 

м.Кам’янського 

Є.Шварць 

11:00                                  «Золушка» /музична казка/ 

реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. С.Чулков 
 

У.Шекспір 

18:30                                     «Гамлет» /трагедія/ 
реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. С.Чулков 

18 березня 
Запорізький обласний театр ляльок 

Брати Грімм 

11:00                     «Гензель і Гретель» /фантастична містерія/ 
реж.-пост. М.Власова 

 

Запорізький муніципальний театр танцю 
За мотивами казки Г.Х.Андерсена 

12:00                            «Герда та Кай» /казка-балет/ 
реж.-пост. А.Романов 

 

Запорізький академічний театр юного глядача 
За мотивами п’єси К.Гоцці “Любовь к трем апельсинам” 

13:30                 «Апельсинова принцеса» /музична казка/ 
реж.-пост. О.Фортус 

Запорізький театр-лабораторія «VIE» 
За мотивами п’єс Д.Смирнова «DEADтвора»,  

Н.Ворожбит «Саша, винеси сміття» 

17:00                               «Межа» /реквієм/  

                                                              реж.-пост. Т.Лещова 

19 березня 
Запорізький обласний театр ляльок 

Антуан де Сент-Екзюпері 

11:00                       «Маленький принц» /філософська драма/ 
реж.-пост. та автор інсценізації – О.Лубенець 

 

Запорізький академічний обласний український 

музично-драматичний театр ім. В.Магара 

За мотивами А.Ліндгрен, інсценізація Т.Лещової 

12:00     «Пеппі Довгапанчоха» /таємниця щасливого дитинства/ 

                                                              реж.-пост. Т.Лещова 
 

Запорізький академічний театр юного глядача 

В.Гібсон 

15:00         «Двое на качелях» /крихка рівновага на одну дію/ 

                                          реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. Г.Фортус  
 

Запорізький академічний обласний український 

музично-драматичний театр ім. В.Магара 

І.Нечуй-Левицький 

18:00                       «Кайдашева сім'я» /трагікомедія/ 
                                                              реж.-пост. Т.Лещова 

20 березня 
Запорізький муніципальний театр танцю 

Автор ідеї Л.Неверова 

11:00              «Лабіринт Мінотавра» /хореографічна вистава/ 

реж.-пост. А.Романов 
 

Запорізький театр-лабораторія «VIE» 

                                          А.Ліндгрен 

14:00                     «Малыш и Карлссон» /гра уяви/ 
реж.-пост. А.Романов 

 

Запорізький національний університет 
На основі вертепних текстів, інсценізація Н. Соколовської 

16:00                               «Вертеп» / вертепна лялькова вистава/ 
реж.-пост. – засл. арт. Укр., викладач Н.Соколовська 

кер.курсу – нар. арт. Укр. О.Король, 

 
За мотивами роману С.Фіцджеральда 

16:40                        «Великий Гетсбі» /пластична вистава/ 
хореограф - канд. пед. наук, доцент Ю.Гончаренко, 

кер.курсу – нар. арт. Укр. О.Король 

 

21 березня 
Дніпровський міський телетеатр 

А.Мілн 

10:00                   «Вінні-Пух та його друзі» /музична казка/ 
реж.-пост., сценографія, муз.оформлення –  

засл. арт. Укр. Л. Колосович 

 



Дніпровський академічний театр драми та комедії 

Леся Українка 

13:00                    «Лісова пісня» /драма-феєрія/  
реж.-пост. В.Зубчик та О.Клейменов 

 

Павлоградський драматичний театр ім. Б.Захави 

І.Карпенко-Карий 

18:00                                 «100000»  /комедія/ 
реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. А.Рева 

 

22 березня 
Дніпровський міський театр ляльок 

Г.Махмудов 

10:00               «Сказка встреч и расставаний» /казка/ 
реж.-пост. О.Глумов 

 

Дніпропетровський академічний театр ім. Т.Шевченка 

І.Карпенко-Карий 

13:00                     «Мартин Боруля»  /комедія/ 
реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. П.Ластівка 

 

Дніпропетровський академічний український молодіжний театр  

Інсценізація за мотивами М.Гоголя 

18:30                    «Одна непередбачувана обставина»  
                                               /роздуми з посмішкою/ 

реж.-пост., сценографія, костюми  

та муз.оформлення – В.Волконський 

23 березня 
Дніпропетровський театрально-художній коледж 

Антоша Чехонте (А.П.Чехов) 

11:00                     «Пропозиція до і після» /міні-комедії/ 
реж.-пост. та кер.курсу Гр.Богомаз-Бабій 

 

Дніпропетровський академічний театр ім. Т.Шевченка 

14:00                    «Ангели тебе оберігають»  
                        /театралізована патріотична вистава/ 

реж. та сценарист – ветеран АТО, актор: І.Кирильчатенко 

 

Театральна майстерня «ТУТ» 

(в приміщенні Музею українського живопису) 

Я.Пулінович 

16:30                   «Просто такая мечта»  /моновистава/ 

реж.-пост. К.Слюсар, виконавиця – Я.Міносян 

 

Дніпропетровський академічний театр ім. Т.Шевченка 

П.Ар’є 

18:30                «Зона»  («На початку і наприкінці часів») 

/історія про тих, хто не зміг піти/ 
реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. А.Канцедайло 

24 березня 
Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки 

м.Кам’янського 

М.Старицький 

11:00                «За двома зайцями» /музична комедія/ 

реж.-пост. засл. діяч мист. Укр. О.Варун 
 

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 

В.Моцарт 

15:30                     «Мнимая садовница» /комічна опера/ 
реж.-пост. В.Ніколаєва, диригент В.Овчаров 

 

Дніпровський академічний театр драми та комедії 

А.Менчелл 

18:30          «Vita bella!» («Жизнь прекрасна!») /комедія/  
реж.-пост. В.Чернова 

 

25 березня 
Дніпропетровський академічний український молодіжний театр  

О.Веселов 

11:00               «Пригоди сніговичків» /зимова казка/ 
реж.-пост. О.Глумов 

 

Театральний проект "Театральное бюро АртСити" 

(на сцені Палацу студентів ДНУ) 

За мотивами п’єси А.Менчелла "Девичник над вечным покоем" 

13:00               «Влюбленные живут немного дольше»  
                                             /лірична трагікомедія/ 

реж-пост. А.Євсеєнко 

 

Дніпровський драматичний молодіжний  театр «Віримо!» 
Т.Слободзянек 

18:00                         «Однокласники» /драма/ 
реж.-пост. В.Петренко 

26 березня 
Дніпропетровський академічний театр опери та балету 

За мотивами творів Г. Х.Андерсена 

11:00              «Сказка про Принца и Принцессу» /казка/ 

реж.-пост. та лібрето М.Овсяников,  
диригент О.Кулішов, сценографія Д.Білої 

 

Дніпровський міський телетеатр 
За мотивами п'єси Т. Іващенко "Таїна буття" 

16:00             «Жінка, яка йшла поруч...» /моновистава/ 
реж.-пост., сценографія, муз. оформлення –  

засл. арт. Укр. Л. Колосович 

 

Дніпропетровський академічний театр опери та балету 
За мотивами П. Меріме "КАРМЕН" 

18:00                                    «CARMEN & JOSE» /сучасний балет/ 

балетмейстер Д. Омельченко,  
диригент засл. діяч мист. Укр. Ю. Пороховник 

 

27 березня  

16 год.   Дніпропетровський академічний театр ім. Т.Шевченка 

                               Церемонія нагородження 
        переможців фестивалю-конкурсу  

        “Січеславна-2017” 

 
Спонсори фестивалю: 

Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова, «Веселі 
карамелі», «Фонд добых дел», 11-канал, 34-канал, 9-канал, «Днепр 

вечерний», «Наше місто», «Зоря», МІС, ТРК Рудана, «Червоний 

гірник», ИЗ ПАНОРАМА, «Запорізька правда» 

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

(Дніпропетровське міжобласне відділення) 
 

ДЕПАРТАМЕНТИ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ 

ТА РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ Й ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНИХ 

ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
 

 УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

“СІЧЕСЛАВНА – 2017” 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

на здобуття вищої театральної нагороди 

Придніпров’я 
 

з 15 по 26 березня 2017р. 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Театри міст: 

Кривого Рогу, Кам’янського, Запоріжжя,  

Павлограда, Дніпра 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Адміністратор фестивалю-конкурсу – 

провідний спеціаліст ДМВ НСТДУ 

Марина Пранник 

 

E-mail: dmvnstdu@mail.ru 

т.745-21-53 


