


ЗМІСТ ПУТІВНИКА

03 ПРО ФЕСТИВАЛЬ

05 СТЕНДОВІ 
   УЧАСНИКИ 
   ФЕСТИВАЛЮ

13 ПЛАН-СХЕМА 
   ФЕСТИВАЛЮ 
   
14 МАПА СЕНСОРНОЇ 
   БЕЗПЕКИ

15 МИСТЕЦЬКІ 
   ПРОЄКТИ
 
16 ЯРМАРОК / 
   NEOСВІТНІЙ 
   ПРОСТІР

17 РОЗКЛАД ПОДІЙ

23 КВЕСТ 
  «УНІКАЛЬНІСТЬ» 
   ДЛЯ ДІТЕЙ 
   5-8 РОКІВ

25 КВЕСТ 
  «СТЕРЕОТИПИ» 
   ДЛЯ ДІТЕЙ 
   9-12 РОКІВ



NEOСВІТНІЙ АРСЕНАЛ — це 
фестиваль, де поєднуються і 
взаємопідсилюються культу-
ра й наука, мистецтво й техно-
логії. Це 4-денний квест для 
дітей, батьків та вчителів, 
який розкриває освіту у грі та 
задоволенні.

NEOСВІТНІЙ АРСЕНАЛ і цього-
річна тема «РІЗНІ РАЗОМ» —
нагода обговорити різноманіт-
тя та співіснування різностей. 
Обговорення відбувається 
через гру і творчість, через 
практики неформальної осві-
ти. На фестивалі можна й 
потрібно сумніватися в пра-
вильності речей, до яких ми
звикли, перевіряти на міцність
свої переконання, виходити 
за межі, інколи навіть бешке-
тувати. Бо порушення правил, 
перевірка кордонів — це теж 
спосіб вивчати світ. Фестиваль-
ний простір позбавлений 
оцінок та суджень. Тут немає 
тих, хто знає «як правильно». 

NEOСВІТНІЙ АРСЕНАЛ дає  
свободу обирати й помиляти-
ся, проходити шлях самостій-
но або з умілим педагогом-про-
відником. 

Подорож у світ різноманіття 
має три точки: «ЛЮДИНА», 
«СУСПІЛЬСТВО» та «ВСЕСВІТ». 
Учасники — музеї, школи, орга-
нізації, гуртки та ініціативи з 
ухилом у точні та гуманітарні 
науки — допоможуть проклас-
ти шлях цим світом. Кожен 
із них розповість про взаємо-
дії — складні, багатошарові, 
пов’язані на різних рівнях. 
Більше про всіх учасників мож-
на дізнатися в цьому путівнику.

NEOСВІТНІЙ АРСЕНАЛ пропо-
нує грати з усією серйозністю, 
за спільними правилами, але
у власний унікальний спо-
сіб — грати й отримувати ін-
телектуальне задоволення, 
вести діалоги та вчитися бути 
відкритими до різних ідей, 
мікроскопічних та велетенсь-
ких світів.
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У ФЕСТИВАЛІ БЕРЕ УЧАСТЬ 
ПОНАД 50 УЧАСНИКІВ. ПОДО-
РОЖУВАТИ ЇХНІМИ ЛОКАЦІЯМИ 
МОЖНА І ЗА ВЛАСНИМ МАРШРУ-
ТОМ. А МОЖНА — ЗА ОДНИМ 
ІЗ КВЕСТІВ. У ЦЬОМУ ПУТІВ-
НИКУ Є ДВА: «УНІКАЛЬНІСТЬ» 
(ДЛЯ ДІТЕЙ 5-8 РОКІВ) 
ТА «СТЕРЕОТИПИ» (ДЛЯ ДІТЕЙ 
9-12 РОКІВ). ОКРІМ ТОГО,
МЕРЕЖА КВЕСТ-КІМНАТ «ЗАМ-
КНЕНІ» ПРОПОНУЄ БЕШКЕТ-
НИЦЬКИЙ КВЕСТ ПРОСТОРОМ 
ФЕСТИВАЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ, ПІД-
ЛІТКІВ ТА ДОРОСЛИХ. ДЛЯ 
ПРОХОДЖЕННЯ ПОТРІБНО МАТИ 
СМАРТФОН, А ПОСИЛАННЯ МОЖ-
НА ОТРИМАТИ БІЛЯ СТЕНДУ 
«ЗАМКНЕНІ».
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ПАРХОМІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ ІМ. П.Ф. ЛУНЬОВА 
Де літає голуб миру Пікассо? 
Як бачили світ кубісти? Спро-
буй намалювати світ як Мале-
вич чи Кандинський. Занурюй-
ся разом з нами у дивовижну 
історію музею, що зберігає 
світові шедеври. 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬ-
ТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК МІСТА 
ОСТРОГА 
Створи власний герб, збери 
колекцію монет та спробуй 
себе у ролі дослідника-нуміз-
мата. На тебе чекають історії 
Острозького замку, його скар-
би, міфи та легенди. 

ОДЕСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Занурюйся у світ емоцій та 
відчуттів через мистецтво. 
«Послухай» з заплющеними 
очима картини , створи так-
тильну копію «Хмарки» Куїн-
джі та спробуй себе у ролі 
музейника-реставратора. 

ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА П.Г. ТИЧИНИ 
Історія, до якої можна доторк-
нутися та послухати. Дізнайся
більше про життя Павла Тичи-
ни та його добу через особис-
ті речі поета. Подорожуй у 
часі, задіявши всі відчуття. 

МЕНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ ІМ. В. Ф. ПОКОТИЛА
Вирушай на пошуки скарбу 
Гната Сахновського. Спробуй 
зіграти у краєзнавчу версію 
гри «Крокодил». Досліджуй 
історію граючи! 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУ-
ЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЕТЬ-
МАНСЬКА СТОЛИЦЯ»
Створи герб гетьмана України 
Кирила Розумовського та 
бери участь в обранні голови 
Війська Запорозького. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ РЕВО-
ЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
Що таке революція? Як відсто-
ювати свої права та поважати 
права іншої людини? Що є 
найціннішим благом нашого
життя? Долучись до створе-
ння революційної інсталяції 
та поділись своїми мріями та 
ідеями з однодумцями. 

ГО «HAPPY TODAY»
Яскраві тактильні поверхні, 
шумопоглинаючі навушни-
ки… Цей стенд точно привер-
не вашу увагу та допоможе 
розібратися у своїх відчуттях. 
А також пояснить сенсорні 
особливості людей у спектрі 
аутизму.
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DETIBEZSETI
«Ні стіні!» — саме так назива-
ється робота студії. Приєднуй-
ся до створення величезного
різнобарвного мистецького 
об’єкта, що буде символізува-
ти єдність і любов, незважаю-
чи на різності.

KLITSCHKO FOUNDATION 
(ФОНД КЛИЧКА)
Цікаво, що може статися з то-
бою в майбутньому? На цьо-
му стенді пропонують підпи-
сати собі яскраву листівку 
в майбутнє. Можна написати 
кілька порад собі старшому, 
можна скласти список очі-
кувань від самого себе, 
а можна щось намалювати.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
Які прикраси робили з кісток 
мамонтів? Який на дотик 
трипільський глечик? Що 
таке абакус і калькулус та як 
вони виглядають сьогодні? 
Пізнавай історію України на 
слух та дотик. 

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ТУАЛЕТУ
Іноді ми не замислюємось, як 
повсякденні речі впливають 
на розвиток людства. Історія 
гігієни та туалету — це те що 
які докорінно змінило нашу 
цивілізацію. В ігровій формі 
дізнайся про те, як влаштова-
ні складні системи каналізації 
та спробуй розмалювати 
пісуар, як це свого часу зробив
художник Дюшан. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ 
Що таке людські права та 
гідність? Як їх зберегти та 
вижити в умовах тоталітарної 
держави? Через ігри та квести 
ми спробуємо поговорити 
про складну та болючу тему 
геноциду та історію Голодо-
мору. 

МУЗЕЙ МІСТА 
Музей Міста продовжує тра-
дицію мандрівних луна-парк-

ів — улюблених місць бага-
тьох дітей під час міських 
святкувань. Бери участь у 
стрільбі з рогаток та створи 
власні спогади про пригоди у 
музеї дитинства. 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬ-
ТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
«ТУСТАНЬ»
Потрапити в давній замок 
можна завдяки уяві і сучас-
ним технологіям. Стань части-
ною історії лицарів, одягни 
справжні обладунки та ман-
друй фортецею Тустані у до-
повненій реальності. 

ЛЬВІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ 
МУЗЕЙ 
Стань частиною лицарського 
ордену. Спробуй власні сили 
в історичному фехтуванні! 
Зможеш взяти до рук спра-
вжню зброю славетних 
воїнів?

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
«ЧИГИРИН»
Відшукай всі скарби Чигирин-
щини та побудуй власну 
фортецю. Стань музейним 
зберігачем та сформуй осо-
бисту колекцію археологіч-
них знахідок та предметів 
мистецтва. 
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ФОЛЬК-СТУДІЯ «ПРАВИЦЯ»
Знаєш, що таке пальчикові 
ігри? А зможеш відгадати 
всі традиційні музичні інстру-
менти на цій локації? Тут зав-
жди можна побавитися у 
щось цікаве, спробувати по-
грати на інструмент та погли-
бити зна-ння з історії України.

ЛАБОРАТОРІЯ ДИТЯЧОГО 
ЧИТАННЯ «БАРАБУКА»
Запрошуємо на наш острі-
вець спокою та натхнення — 
нумо на м’який пуф, а цікава 
книжка для тебе завжди 
знайдеться! Тут можна поспіл-
куватися з авторами та одно-
думцями й обговорити 
недавно прочитану книжечку!

ВЕРХОВНИЙ СУД
Крута фотозона, цікаві вікто-
рини та «уроки справедли-
вості» — це все про стенд 
Верховного Суду. Приходь пе-
ревірити свої знання про Кон-
ституцію України й переко-
найся, як це захопливо!

ДИТЯЧА АРХІТЕКТУРНА 
СТУДІЯ «ARCH4KIDS»
Подобається щось конструю-
вати? А, можливо, навіть 
мрієш стати архітектором? 
Тоді тобі сюди — архітектур-
на студія «Arch4kids» підго-

тувала круті завдання для 
кожного відвідувача фести-
валю.

МУЗЕЙ У ТЕМРЯВІ «ТРЕТЯ 
ПІСЛЯ ОПІВНОЧІ»
Уяви, що ти нічого не бачиш, 
складно? А тепер спробуй 
пройти лабіринт з тростиною 
чи відгадати на дотик скульп-
туру. Також тут можна навчи-
тися писати шрифтом Брайля, 
вгадувати тактильні малюн-
ки й прочитати для себе пе-
редбачення шрифтом Брайля.

«ЗНАЙ СВОЮ УКРАЇНУ»
Ми знаємо, що всі люблять 
тести, а якщо вони цікаві та 
інтерактивні, то тим паче! 
Перевір свої знання українсь-
ких традицій та звичаїв. 
Ну, що — ти у грі?
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МУЗЕЙ НАУКИ 
Кожен з нас по-різному 
сприймає цей світ. Відчут-
тя — це процес, що допо-
магає пізнавати себе та 
все, що навколо нас. Стань 
частиною дослідницької 
подорожі власними відчут-
тями. Десять експонатів, 
що представлені на фести-
валі, допоможуть відчути на 
собі провідність власного 
тіла, дослідити симетрію 
свого обличчя або ж через 
досвід зрозуміти, яким був 
світ без колеса. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ УКРАЇНИ 
Доторкнись до найдавнішої 
пам’ятки сакрального 
мистецтва музейної збірки. 
Та створи власний мульти-
плікаційний ролик, в якому 
головними героями стануть 
персонажі картин із колекції 
музею.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ДЕСЯТИННОЇ 
ЦЕРКВИ
Для того, щоб подорожувати 
часом, не потрібно мати спе-
ціальні пристрої. Завітай у 
минуле та спробуй написати 
своє ім’я давньоруськими 
буквами на воскових дощеч-
ках. Дізнайся таємницю заши-

фрованих написів та відкрий 
справжню карту скарбів 
давньоруських пам’яток. 

МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ 
(МІСТО КРОПИВНИЦЬКИЙ)
Розмалюй всесвіт! Ство-
рюй листівки та колажі з 
інопланетними пейзажа-
ми, розмалюй їх флюорес-
центними фарбами та 
«надсилай у космос».

ЛИСИЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
Дізнайся все про одну з 
найцікавіших та найважчих 
професій — шахтарство. 
Спробуй на дотик знайти 
музейні експонати та створи 
власну виставку без правил. 

STEM-ШКОЛА INVENTOR
Чи не мрія — грати в LEGO 
та MINECRAFT і одночасно 
вчитися? Тут тебе чекають 
робоперегони павуків, 
робофутбол, стіл з Lego-цег-
линками, малювання з 
роботом «Пікассо» та багато 
чого іншого!
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МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ
ІНСТАЛЯЦІЯ «ГІПЕРМОБІЛЬ» 
сучасних українських митців 
Василя Дмитрика та Олексан-
дри Попруги — це арт-дослід-
ження нашої планети і її еко-
систем. Це спроба уявити 
новий всесвіт, де гармонійно 
співіснують напівміфічні 
звірі-машини, футуристичні 
будівлі та люди. Хоч інсталя-
ція створена із переробле-
ного пластику та металу, 
вона, наче жива істота, реа-
гує на довколишній світ, пов-
торюючи рухи вітру, вібрації 
звуків та світла.

РІЗНІ, АЛЕ УНІКАЛЬНІ — 
саме такими постають деталі 
арт-проєкту мисткинь Даші 
Подольцевої та Олени Орап, 
створеного спеціально для 
NEOсвітнього Арсеналу. 
Це тотальна інсталяція, що 
перетворюється на кольоро-
вий пазл, в якому можна 
заховатися, стати його части-
ною або зануритися в таємні
шифри та символи, приховані
в оптичних ілюзіях. Мистець-
кий проєкт створено за під-
тримки компанії «Plastics».

BLINDMAN
У 2018 році графік Володимир 
Гавриш і сценарист Андрій 
Беницький створили корот-

кий комікс про незрячу люди-
ну, яка торкається стіни й 
відчуває коливання звукових 
хвиль, що йдуть зсередини, 
розходячись по поверхні. 
За сюжетом, через тактильний 
контакт герой сприймає спо-
чатку гармонійні звуки, потім 
дисгармонійні й у підсумку до-
ходить до переживання склад-
ного звукового простору, де є 
місце різним типам звуку. 

«КОЖЕН МОЖЕ» — 
ІНТЕРАКТИВНА ІНСТАЛЯЦІЯ
Чи можуть повсякденні речі 
стати мистецьким об’єктом? 
Цей старий олівець на столі 
тобі нічого не нагадує? А оку-
ляри? Іноді прості речі — це 
не те, чим вони здаються на 
перший погляд. Ізраїльський
художник Ханох Півен запро-
шує всіх до співтворення 
проєкту, де кожен може стати 
митцем. Створи власний 
колаж-портрет зі звичайних-
незвичайних речей. Ханох 
Півен — ізраїльський худож-
ник, чиї барвисті й дотепні 
портрети публікувалися про-
тягом останніх 30 років у 
популярних американських 
журналах і газетах, зокрема 
«Time», «Newsweek», «Rolling 
Stone».



«ІНФА100%. НАВИЧКИ КРИТИЧ-
НОГО МИСЛЕННЯ ДЛЯ МОЛОДІ»
Громадська організація «Пік-
торик» у партнерстві з Цент-
ром розвитку медіаосвіти 
«Медіана» та за підтримки 
міжнародного фонду «Відрод-
ження» презентують проєкт 
«Інфа100%. Навички критич-
ного мислення для молоді». 
Метою інформаційної кампа-
нії є спонукання молоді до 
аналізу інформації та перевір-
ки фактів, отриманих з соці-
альних мереж, інтернету та 
інших інформаційних каналів, 
через використання найакту-
альніших проблем серед під-
літків, серед яких — особисте 
здоров’я, стосунки, виборчий 
процес та запобігання поши-
ренню COVID-19.

ЯРМАРОК

Чудові книжки, настільні 
ігри та інші розважально-
навчальні матеріали 
для дітей можна придбати 
на Ярмарку NEOсвітнього 
Арсеналу.
СЕРЕД УЧАСНИКІВ ЯРМАРКУ:
1. «Видавництво Старого 
Лева». 2. Видавнича група 
«КМ-Букс». 3. Світ Мислика.
4. «ДивоГра»/ Інклюзивна 
література. 5. Видавнича 
група «Основа». 6. Книголав.

7. Видавництво «Discursus»/ 
Українознавчі воркбуки 
«Глина». 8. Green Country.
9.  Видавництво «ІРІО». 
10. Музейна крамничка 
Мистецького арсеналу.
11. Ігромаг. 12. Розвиваючі 
зошити та ігри «ТОРІ-ТРЕЙД».
13. Бельвіль. Настільні ігри.

NEOСВІТНІЙ ПРОСТІР
ІГРОВИЙ ПРОСТІР 0-4 PLAYSET
Це оригінальний майданчик 
для дітей від 0 до 4 років та 
їхніх батьків. Спираючись на 
дитячу потребу вивчати і 
досліджувати нові форми, 
з одного боку, і на традицію 
авангардного мистецтва — 
з іншого, автори розробили 
унікальне ігрове поле. Про-
єкт створено у співпраці з ком-
панією ARTYCROWD

БО «СПОРТ ЗАРАДИ МИРУ» 
Проєкт Kids Autism Games —
про те, як позбутися стерео-
типів та сприяти соціалізації 
дітей з розладами спектру 
аутизму
РОЗКЛАД ЩОДЕННИХ АКТИВНО-
СТЕЙ НА ЛОКАЦІЇ:
11:00-13:00 — спортивні зма-
гання
14:30-16:00 — музикотера-
пія для малят (0-4 років)
16:30-18:30 — фортепіано 
для всіх: найпростіші навички

16
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ПЕРФОРМАТИВНА ПРОГРАМА 
НА СЦЕНІ NEOСВІТНЬОГО 
АРСЕНАЛУ

30 ВЕРЕСНЯ
15:00-15:30

Пантоміма та ілюзія: виступ 
студентів Київської муніципаль-
ної академії естрадного та цир-
кового мистецтв.

15:30-16:00
Майстер-клас із пантоміми та 
ілюзії від студентів Київської 
муніципальної академії естрад-
ного та циркового мистецтв.

1 ЖОВТНЯ
15:00-15:30

Жонглювання та еквілібристика: 
виступ студентів Київської муні-
ципальної академії естрадного 
та циркового мистецтв.

15:30-16:00
Майстер-клас і жонглювання від 
студентів Київської муніципаль-
ної академії естрадного та цир-
кового мистецтв.

2 ЖОВТНЯ
12:00-13:00

Виступ фольк-студії «Правиця».
14:00-14:30

Марш фестивалем барабанного 
гурту «DrumArt». 

15:00-16:00
Виступ учнів музичної школи 
«DrumArt». Маршові барабани та 
ударна установка.

16:00-16:30
Майстер-клас гри на маршових 
барабанах та ударній установці 
від школи «DrumArt».

3 ЖОВТНЯ
12:30-13:30

Вистава від народного аматор-
ського театру-студії «Паростки».

13:50-14:10
Марш фестивалем естрадно-ду-
хового оркестру «Сувенір».

15:00-16:00
Виступ естрадно-духового 
оркестру «Сувенір».

15:50-16.20
Майстер-клас гри на музичних 
інструментах від естрадно-ду-
хового оркестру «Сувенір».

18:00-18:45
Вистава від народного аматор-
ського театру-студії «Паростки».

КІНОПРОСТІР 

2 ЖОВТНЯ
13:00-13:45

Фільми для дітей 7-12 років від 
фестивалю актуальної анімації та 
медіамистецтва «LINOLEUM».

14:00-17:00
Доступне кіно від «Fight for Right». 

3 ЖОВТНЯ
13:00-13:45

Фільми для дітей 2-6 років від 
фестивалю актуальної анімації та 
медіамистецтва «LINOLEUM».

14:00-17:00
Доступне кіно від «Fight for Right».

ПРОГРАМА ЛЕКТОРІЮ 
NEOСВІТНЬОГО АРСЕНАЛУ

30 ВЕРЕСНЯ 
14:00-14:45

«Зрозуміти Федька-халамидника: 
прогулянки по тонкому льоду» 



Підказки від подкасту «Перефар-
бований лис». Учасниці: Валенти-
на Мержиєвська, Марія Діденко. 
Організатор: Мистецький арсенал.

16:00-16:45
Розвиток критичного мислення 
у дітей дошкільного віку. Тренінг 
від Вікторії В’юнник та Ганни 
Новик. Організатор: Видавнича 
група «Основа».

17:00-17:45
Як виховати незалежну та 
успішну дівчину. Учасники/ці: 
Ірина Славінська, Катерина 
Гольцберг, Вадим Карп’як, 
Лариса Денисенко. Модераторка:
Галина Падалко. Організатор: 
Видавництво «Vivat Publishing».

18:00-18:45
Як говорити з дітьми про секс. 
Публічна розмова Дарини Мізіної 
та Ольги Руднєвої. Організатор: 
Мистецький арсенал.

1 ЖОВТНЯ 
13:30-15:30

«З чого ми зроблені?» Майстер-
клас з колажу для освітян від 
Ханоха Півена. Мова події: англій-
ська з перекладом. Організатор: 
Мистецький арсенал за підтрим-
ки Посольства Ізраїлю в Україні. 
Участь для зареєстрованих учас-
ників. Деталі: education@artarse-
nal.gov.ua.

16:00-16:45
Обрії майбутнього освіти. Диску-
сія. Учасники: Klitschko Founda-
tion, Aspen Institute Kyiv. Орга-
нізатори: Klitschko Foundation, 
Aspen Institute Kyiv.

17:00-17:45
Свобода вибору під час навча-
ння: як і навіщо. Розмова з дирек-
торами шкіл. Організатор: демо-
кратична школа «Майбутні».

2 ЖОВТНЯ
13:00-13:45

Ментальне здоров’я: як втримати 
баланс, коли ти підліток. Органі-
затор: «Teenergizer».

14:00-14:45
Біг замість гаджета: лайфхаки 
для дорослих і дітей. Учасниці: 
Олеся Кешеля, Тетяна Вороті-
ліна. Організатор: Мистецький 
арсенал.

16:00-16:45
Міфи про здорове харчування ди-
тини. Розмова з лікаркою-педі-
атром  Русланою Товмаш. Органі-
затори: Універсальна клініка 
«Оберіг», Мистецький арсенал.

17:00-17:45
«Серйозна гра, або чого нас може 
навчити стіл художника». Відкри-
та лекція Ханоха Півена. Мова по-
дії: англійська з перекладом.
Організатор: Мистецький арсенал 
за підтримки Посольства Ізраїлю 
в Україні.

18:00-18:45
Як говорити з дітьми про інвалід-
ність. Розмова з Олесею Яскевич. 
Організатор: Мистецький 
арсенал.

3 ЖОВТНЯ
12:00-12:45

Стосунки з тілом: (не)прийняття 
себе. Учасниці: Ірина Виговська, 
Софія Пилип’юк. Організатор: 
Мистецький арсенал.

18
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13:00-13:45
Як навчити дитину «бути собою». 
Розмова з авторками книги «Баль-
тазар назад». Учасниці: Ніна Дми-
трієва, Аліна Ревенко. Організа-
тор: Мистецький арсенал, «Ай Эс 
Ді Груп».

14:00-14:45
Розвиток навичок успішного жит-
тя для дітей і молоді: освітній 
проєкт «Y1317». Учасники/-ці: 
Микола Кулеба, Єлизавета Якню-
нас, Дар’я Зубенко, Ксенія Свири-
довська. Організатор: Національ-
на дитяча рада.

17:00-17:45
«Матера вам не наймичка». Все, 
що НЕ говорять про материн-
ство. Розмова Каті Бльостки та 
Емми Антонюк. Організатор: 
Мистецький арсенал, видавниц-
тво «Віхола».

ПРОГРАМА МАЙСТЕРЕНЬ 
NEOСВІТНЬОГО АРСЕНАЛУ

30 ВЕРЕСНЯ 
11:30-12:30

Майстерня 2. Турнір зі стародав-
ніх настільних ігор. Організатор: 
Національний музей історії 
України.

12:00-12:30
Бібліопростір. Книжковий квест 
«Давай книгодрузячитися!». 
Організатор: Лабораторія 
дитячого читання «БараБука».

13:00-13:45
Майстер-клас «Пекельно корис-
ний перекус власними руками» 
від кулінарного реаліті «Пекель-
на кухня». Організатор: Новий 
канал.

13:00-14:00
Майстерня 2. Підпиши листівку 
шрифтом Брайля. Організатор: 
Музей у темряві «Третя після 
опівночі».

13:00-14:00
Майстерня 1. Майстер-клас 
з геральдики «Мій власний 
герб». Організатор: Державний 
історико-культурний заповідник 
міста Острога. 

14:00-14:45
Бібліопростір. Різні жабки разом. 
Творчий майстер-клас з дитячим 
журналом «Джміль» (кількість 
учасників 10, вік 5+). Організатор: 
Лабораторія дитячого читання 
«БараБука».

14:30-15:30
Майстерня 1. Майстер-клас з 
реставрації репродукції картини 
Архипа Куїнджі «Хмарка». Орга-
нізатор: Одеський художній музей.

16:00-17:00
Майстерня 2. Підпиши листівку 
шрифтом Брайля. Організатор: 
Музей у темряві «Третя після 
опівночі».

16:00-18:00
Майстерня 3. Ігрова сесія «Бути 
жінкою» — настільна антидискри-
мінаційна гра. Організатор: «Sta-
bilization Support Services». 

17:30-18:30
Майстерня 1. Воркшоп з колажу 
«Герої Одеського художнього» 
Організатор: Одеський художній 
музей.

17:30-18:30
Майстерня 2. Турнір зі стародав-
ніх настільних ігор. Організатор: 
Національний музей історії України.
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1 ЖОВТНЯ
11:30-12:30

Майстерня 2.  Турнір із стародав-
ніх настільних ігор. Організатор: 
Національний музей історії України. 

12:00-12:30
Бібліопростір. Книжки без слів: 
секрети сторітеллінгу. Інтерак-
тив. Організатор: Лабораторія 
дитячого читання «БараБука».

13:00-13:30
Бібліопростір. Книжковий квест 
«Давай книгодрузячитися!» 
Організатор: Лабораторія дитя-
чого читання «БараБука».

13:00-14:00
Майстерня 2. Підпиши листівку 
шрифтом Брайля. Організатор: 
Музей у темряві «Третя після 
опівночі».

13:00-14:00
Майстерня 1. Майстер-клас з 
геральдики «Мій власний герб». 
Організатор: Державний істори-
ко-культурний заповідник міста 
Острога. 

14:30-15:30
Майстерня 1. Воркшоп «Розма-
люй Пікассо». Організатор: Пархо-
мівський художній музей 
ім. П.Ф. Луньова. 

14:30-15:30
Майстерня 2. Творче заняття для 
дітей та презентація книги «Ти і 
Малевич». Організатор: Садовен-
ко Оксана.

16:00-17:00
Майстерня 1. Майстер-клас з ре-
ставрації репродукції картини 
Архипа Куїнджі «Хмарка». Органі-
затор: Одеський художній музей.

16:00-17:30 
Майстерня 2. Підпиши листівку 

шрифтом Брайля. Організатор: 
Музей у темряві «Третя після 
опівночі».

16:00-18:00
Майстерня 3. Ігрова сесія «Бути 
жінкою» — настільна антидискри-
мінаційна гра. Організатор: Sta-
bilization Support Services. 

17:30-18:30
Майстерня 2. Турнір зі стародав-
ніх настільних ігор. Організатор: 
Національний музей історії 
України.

17:30-18:30
Майстерня 1. «Квіз Математика 
для всіх», ведучі — математик 
Ольга Арясова. Організатор: «Big 
Brother School».

17:30-18:30
Майстерня 2. Турнір зі стародав-
ніх настільних ігор. Організатор: 
Національний музей історії 
України.

2 ЖОВТНЯ 
11:30-12:00

Бібліопростір. Інклюзивні чита-
ння з дитячою письменницею 
Марією Артеменко. Організатор: 
Лабораторія дитячого читання 
«БараБука».

11:30-12:30
Майстерня 1. Майстер-клас з ге-
ральдики «Мій власний герб». 
Організатор: Державний історико-
культурний заповідник міста 
Острога.

11:30-12:30
Майстерня 2. Як дітям проти-
діяти інсульту.  Майстер-клас 
для дітей 5-9 років, їхніх бать-
ків і освітян. Організатор: Між-
народна програма «FAST Heroes».
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11:30-14:00
Майстерня 3. Ігрова сесія «Бути 
жінкою» — настільна антидис-
кримінаційна гра. Організатор: 
«Stabilization Support Services». 

12.00-13.00
Бібліопростір. Як заплутати 
казки? Майстер-клас з креатив-
ного письма. (кількість учасників 
10, вік 7+). Організатор: Лабора-
торія дитячого читання «БараБука».

13:00-14:00
Майстерня 1. Заняття з рефлексив-
ного живопису «Малюємо емоції». 
Організатор: Одеський художній 
музей.

13:00-14:00
Майстерня 2. Інтерактивні чи-
тання воркбуку для дітей 2+ 
«Мені це смакує». Організатор: 
Видавництво «Discursus». 

14:30-15:30
Майстерня 1. Інтерактивний 
урок «Право бути інакшим: як 
ним користуватись і як його за-
хистити». Організатор: Націо-
нальний музей Революції Гідності.

14:30-15:30
Майстерня 2. Турнір із стародав-
ніх настільних ігор. Організатор: 
Національний музей історії 
України.

14:30-16:30
Майстерня 3. Майстер-клас із 
створення ілюстрації трафарет-
ним друком.  Організатор: Pictoric.

16:00-17:00
Майстерня 1. Майстер-клас зі 
створення книжки про здоровий 
спосіб життя на основі книги 
«Непосидючка, який любив біга-
ти». Організатор: Yakaboo Publi-
shing.

16:00-17:00
Майстерня 2. Підпиши листівку 
шрифтом Брайля. Організатор: 
Музей у темряві «Третя після 
опівночі».

17:30-18:30
Майстерня 1. Чи можуть роботи 
творити мистецтво? Чи можуть 
митці створювати роботів? Учас-
ники/-ці: Лєра Полянськова, Іван 
Світличний (Photinus Studio), 
Дар‘я Придибайло (Art Matters 
Ukraine). Організатор: Goethe-In-
stitut в Україні.

17:30-18:30
Майстерня 2. Турнір із стародав-
ніх настільних ігор. Організатор: 
Національний музей історії 
України.

3 ЖОВТНЯ
11:30-12:30

Майстерня 1. Майстер-клас з 
геральдики «Мій власний герб». 
Організатор: Державний істори-
ко-культурний заповідник міста 
Острога. 

11:30-15:30
Майстерня 3. «Робот-хокеїст» з 
Lego Duplo. Організатор: STEM-
школа INVENTOR. 

12:00-12:45
Бібліопростір. Знайомтеся, Вік-
тор Робот! Інтерактив за книж-
кою «Щоденник збирача пла-
нет». Організатор: Лабораторія 
дитячого читання «БараБука».

12:00-14:00
Майстерня 2. Ілюстрація супер
героя за допомогою комбіно-
ваних графічних технік. Органі-
затор: Pictoric.

13:00-14:00
Майстерня 1. Майстер-клас з 
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реставрації репродукції картини 
Архипа Куїнджі «Хмарка». Органі-
затор: Одеський художній музей.

13:00-13:30
Бібліопростір. Книжковий квест 
«Давай книгодрузячитися!». 
Організатор: Лабораторія дитя-
чого читання «БараБука».

14:30-15:30
Майстерня 1. «Такі, як треба» — 
майстер-клас з аплікації-кола-
жу від художниці Поліни Доро-
шенко за мотивами книги «Баль-
тазар назад». Організатор: 
Мис-тецький арсенал, «Ай Эс Ді 
Груп».

14:30-15:30
Майстерня 2. Інтерактивні чи-
тання для дітей 6+ «Козаки пра-
влять країною» із серії «Глина». 
Організатор: Видавництво «Dis-
cursus». 

16:00-17:00
Майстерня 2. Підпиши листівку 
шрифтом Брайля. Організатор: 
Музей у темряві «Третя після 
опівночі».

16:00-18:00
Майстерня 3. Ігрова сесія «Бути 
жінкою» – настільна антидискри-
мінаційна гра. Організатор: «Sta-
bilization Support Services».

Оновлення про події та 
учасників шукайте на сайті 
artarsenal.in.ua 
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ПЛАН-СХЕМА ФЕСТИВАЛЮ
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МАПА СЕНСОРНОЇ БЕЗПЕКИ



БУДЕМО ВДЯЧНІ, 
ЯКЩО ПОДІЛИТЕСЯ 
ВАШИМИ ВРАЖЕННЯМИ 
ПРО ФЕСТИВАЛЬ НА 
СТІНІ ВІДГУКІВ 
БІЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СТІЙКИ. 
НЕ ЗАБУВАЙТЕ 
ПОЗНАЧАТИ 
МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ 
НА ВАШИХ ФОТО 
У СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖАХ. 


