
 Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими 

документами за  грудень 2017 року) 

 
У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва 

за традицією першими гостями на Новорічному святі стали вихованці Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Подолянчик» – діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти-сироти та діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для них, а також для 

школярів молодших класів міста, працівники Центру підготували новорічну виставу 

«Космічна пригода» (режисер Анатолій Бєлєванцев – заслужений діяч мистецтв України). 

Дітлахи із задоволенням зустрічаються з казковими персонажами: Дідом Морозом, 

Снігуронькою, Чаклуном, Космічною Відьмою, Зимою, Сніговиком, Феєю Казок, Новим 

Роком. Море веселощів, цікаві зимова вистава та ігрова програма, в яких беруть участь 

вихованці дитячої театральної студії «Летючий корабель», театру-студії «Світлячки», 

чекають на гостей Новорічних свят! У концертній програмі для маленьких глядачів свої 

таланти демонструють учасники театру бального танцю «Едельвейс», ансамблю «Pinna 

balet», солістка Олександра Ямкова. 

 

За ініціативою Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і 

мистецтва 6-7 грудня 2017 року відбувся обласний огляд-конкурс учнівських вокальних 

ансамблів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. У  творчому 

змаганні конкурс об’єднав 51 вокальний колектив з 26-и мистецьких шкіл області. Вокальні 

ансамблі змагалися у двох вікових категоріях – молодшій і старшій та у трьох номінаціях: 

академічній, народній, естрадного співу. Конкурсні прослуховування проходили у 

приміщенні Хмельницького ОНМЦКіМ (академічний, народний спів) та в залі Хмельницької 

дитячої школи мистецтв (естрадний спів). Учасники колективів виконували два 

різнохарактерних твори, для старших – обов’язковим було виконання одного з творів a 

capella. У складі журі обласного огляду-конкурсу працювали: викладач Хмельницького 

музичного коледжу ім. В.І.Заремби, заслужена артистка України Леонова О.В., викладачі 

відділу «Хорове диригування» Хмельницького музичного коледжу ім. В.І. Заремби 

Бородавко С.П., Супрунов В.І., Панчишена О.Б., солістка Хмельницької обласної філармонії 

Коневега Д.Г., викладач Хмельницької дитячої школи мистецтв, керівник зразкового 

фольклорного гурту «Берегиня» Сідлецька У.М. Очолила журі завідуюча відділом «Хорове 

диригування» Хмельницького музичного коледжу ім. В.І. Заремби Бородавко Н.С. 

         У творчому змаганні перемогу здобули: 

 вокальний ансамбль учнів молодших класів (Хмельницька ДМШ № 2); 

 вокальний ансамбль молодших класів (Славутська ДШМ); 

 вокальне тріо «Мальви» (Старокостянтинівська ДМШ ім. М.Кондратюка); 

 вокальний ансамбль учнів старших класів (Старокостянтинівська ДМШ 

ім. М.Кондратюка); 

 вокальний ансамбль (Полонська ДМШ); 

 зразковий фольклорний гурт «Щедрик» (Славутська ДШМ); 

 фольклорний ансамбль «Златограйчик» (Хмельницька ДМШ № 3); 

 зразковий вокальний ансамбль «Лілея» (Дунаєвецька ДШМ); 

 вокальний ансамбль «Три Я» (Хмельницька ДШМ «Райдуга»); 

 шоу-гурт «Невгамовні» (Кам’янець-Подільська ДМШ ім. Ф.Ганіцького); 

 вокальний ансамбль (Староостропільська ДМШ). 

 



 

    В обласній філармонії відкрили головну новорічну ялинку 

Традиційно на святкове дійство з нагоди відкриття головної ялинки Хмельниччини 

запросили дітей з багатодітних сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей 

військовослужбовців. Казкові герої, у яких перетворилися цього дня учасники академічного 

ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля”, запросили маленьких подолян у світ казки. 

Впродовж дійства діти могли вдосталь гратися, водити хороводи та співати новорічні пісні. 

Напередодні початку циклу зимових свят, а саме Дня святого Андрія, вперше в 

Кам’янці-Подільському відбувся яскравий вибух емоцій від талановитої молоді, яка 

проявила себе на сцені Всеукраїнського фестивалю-конкурсу художньої творчості та 

виконавського мистецтва «Сяйво Калити», що був організований управлінням культури і 

туризму департаменту гуманітарної політики міської ради та міським Будинком культури 

протягом 8-10 грудня. Не дивлячись на те, що фестиваль проводився уперше, в наше 

прекрасне місто завітали учасники із Вінницької, Хмельницької, Чернівецької, Київської та 

Рівненської областей. Компетентне журі оцінювало виступи учасників у номінаціях 

«хореографія», «вокал», «інструментальне мистецтво», «театральне мистецтво», 

«образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Конкурсний день завершився великим 

сольним концертом популярної української співачки Натаніки, яка не тільки стала однією із 

членів журі конкурсу, а й продемонструвала неповторну харизму, позитивну енергетику та 

професійну майстерність під час свого виступу. Чимало перших призових місць вибороли 

кам’янчани, які стали учасниками конкурсної програми, та все ж таки володарем Гран-Прі 

члени журі одностайно визнали народну студію «Кераміка» з міста Києва. 

1 грудня в актовій залі музею імені М.Островського відбулась презентація книги 

пам’яті “Ігор Ляшенко. Позивний “Беркут”.  Перед присутніми із словами глибокої шани 

славному герою виступили міський голова Полодюк М.І., представник Яворівської 

держадміністрації Байда В.П., протоієрей Василь Гетьман, директор музею Никонова Н.В., 

заступник директора з гуманітарної освіти і виховання Шепетівського медичного училища 

Мінчук І.В., поет Леонід Жмурко, про шкільні роки Ігоря розповіла директор школи Банкова 

Л.О. Учні ЗОШ № 3 підготували поетичну композицію із віршів шепетівських поетів, які 

вміщені в книзі. Донька Настя майстерно прочитала вірш “Нескорений Беркут” поетеси Віри 

Кухарук.  
 

В Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені 

М. Старицького 17 грудня відбулася прем’єра вистави «Назар Стодоля» за п’єсою 

Т.Г. Шевченка (режисер-постановник Володимир Борисяк).  Неперевершена майстерність, 

досконало витончена та яскрава гра акторів театру імені М. Старицького вразила глядачів, 

подарувавши їм масу позитивних емоцій.  

18 грудня відбувся благодійний  ранок з показом прем’єрної казки «Дванадцять 

місяців» за п’єсою С. Маршака. Новорічне диво подарували вихованцям дитячого будинку та 

спеціалізованої школи-інтернат дітям з багатодітних сімей.  
 

Музейна справа 
 

У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї  відбулося Справжнє дійство 

«Вечорниці на Андрія». Гостями заходу стали учні ліцею № 17 та колегіуму № 16. Вони 

поринули у захоплюючий світ українських звичаїв та традицій. Перед ними ожили ігри та 

забави подолян, обряд кусання калити. Також діти із задоволенням посмакували смачними 

пиріжками. Дійство супроводжувалося веселощами, жартами та гарним настроєм. 

З нагоди святкування Дня місцевого самоврядування Хмельницький обласний 

краєзнавчий музей під час урочистостей в обласній філармонії презентував виставку 

«Колоритність народного строю Поділля та Волині». 



З нагоди Дня Збройних Сил України в музеї відбулись інтерактивні зустрічі 

старшокласників міста Хмельницького зі службовцями регіонального підрозділу особливого 

призначення Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Бійці 

організували виставку зброї та спецзасобів. Не випадково захід відбувся в експозиційному 

залі «У полум’ї великої війни», адже тут представлено озброєння, яким наші предки 

захищали Батьківщину під час І-ї та ІІ-ї Світових воєн, а на виставці юні екскурсанти могли 

побачити зброю, якою бійці захищають нашу державу сьогодні. Хмельницькі школярі були в 

захваті від знайомства зі спецпризначенцями, цікавились умовами служби у підрозділі, 

завданнями, які доводиться виконувати. Знанням зброї та вмінням з нею поводитись вразив 

усіх восьмикласник Владислав Кругляк. Як виявилось, батько школяра в минулому служив у 

Збройних Силах, а хлопець уже давно займається спортивною стрільбою і своє майбутнє 

хоче пов’язати із захистом Батьківщини. Окрім знайомства зі зброєю та спецзасобами, 

школярі мали змогу поспілкуватися з бійцями роти поліції особливого призначення, які вже 

четвертий рік безперервно несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції. 

 

В обласному літературному музеї відбувся заключний у 2017 році творчий вечір. 

Присутні на святі ще раз розповіли про нововидані книги (П. Маліш «Безкровний серпень», 

В. Мацько «Українська література: людина-світ-час», В. Горбатюк «Кринична вода», 

А. Ненцінський «А за річкою – Руда», М. Мачківський «З рідної хати», М. Цимбалюк 

«Протокольний нокдаун», Л. Весела «Між ріками і Богом», Н. Шмурікова-Гаврилюк 

«Кобзареві квіти»), декламували свою поезію, уривки із драматичних та дитячих творів 

(В. Міхалевський, Н. Шмурікова-Гаврилюк). Немало подільських авторів цьогоріч отримали 

премії чи державні відзнаки, про що теж охоче поділилися, зокрема, В. Мацько розповів про 

свій творчий ужинок (всеукраїнська премія ім. І. Огієнка та міська – ім. Б. Хмельницького), 

В. Горбатюк (всеукраїнська премія «Благовіст»), М. Цимбалюк (міська премія 

ім. Б. Хмельницького), М. Мачківський став лауреатом конкурсу «Українська мова – мова 

єднання в Одесі  та ін. На заході виступили претенденти до Національної спілки 

письменників України Артур Закордонець та Оксана Скоц. Людмила Миколаївна також 

коротко охарактеризувала найбільші зимові свята, які вже відзначили українці – Андрія, 

Св. Миколая, Катерини, Варвари. У теплій  атмосфері промайнула двогодинна зустріч, як 

одна мить. 

 

В Хмельницькому обласному художньому музеї відбувся Новорічний квест 

«Легенди про Святого Миколая». Першими щасливчиками, які взяли участь у зимовій 

пригоді, стали учні школи «Гармонія». Вперше у стінах музею учасники квесту розкрили 

справжній «кримінал» – хто і навіщо вкрав чарівника зими – Святого Миколая. Не силою, а 

тільки за допомогою власної ерудиції та швидкості інтелектуальної реакції учасники, 

знайомившись з експозиціями музею,  долали етап за етапом, розв’язували мистецькі 

завдання, переходили з однієї зали музею до іншої, вишукуючи ключі, які ведуть до омріяної 

хованки. Юні подоляни мають можливість спробувати свої сили, розв’язати  загадки та 

каверзні завдання квесту ХОХМ, пройти усі його етапи  з командою вірних друзів, родичів 

чи однокласників. 

 

19 грудня позитивні емоції, хвилини творчості, радість спілкування отримали у День 

Святого Миколая   молоді вихованці Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень “Родинний затишок”. У запалі позитивних емоцій та 

творчої зосередженості гості займалися розписом гіпсових композицій під час майстер-

класу.  Винагородити талановитих учасників майстерні завітав Святий Миколай. Разом 

співали пісень, слухали легенду про Святого Миколая, відповідали за запитання шанованого 

гостя. Особливим подарунком для всіх креативних художників стали альбоми для 

малювання, які надали друзі-благодійники,  спільне фото у святковій атмосфері обласного 

музею. 



15 грудня відбулось відкриття виставки учасників обласного мистецького конкурсу 

імені Людмили та Миколи Мазурів «Подільська палітра» та церемонія нагородження його 

переможців. Цьогоріч до розгляду у першому турі конкурсу надійшла рекордна кількість 

художніх творів – 326 від 257-и учасників з 28-и навчально-виховних закладів: з обласного 

центру, Віньковець, Волочиська, Городка, Деражні, Ізяслава, Кам’янця-Подільського, 

Нетішина, Полонного, Старокостянтинова, Теофіполя, Шепетівки. Частина учасників – учні 

загальноосвітніх навчальних закладів Віньковецького, Кам’янець-Подільського та 

Славутського районів. Поважному та досвідченому журі, до складу якого входять художники 

та мистецтвознавці, представники влади та преси, було важко визначити переможців, 

оскільки положенням комітет обмежений у виборі дев’яти лауреатів першого туру. 

Відповідно до рішення конкурсного комітету, перемогу вибороли: Дубенко Софія (художня 

студія «Мистецький простір» Подільського культурно-просвітницького центру ім. 

М.К. Реріха), Божкевич Софія (Ізяславська дитяча школа мистецтв), Олійник Софія 

(Хмельницька районна дитяча музична школа), Жаркова Мар’яна (навчально-творча 

майстерня «Веселка» Волочиської дитячої школи мистецтв), Бевзюк Анна (Хмельницька 

дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва), Топчієва Катерина 

(Кам’янець-Подільська міська дитяча художня школа), Загика Анастасія (Хмельницька 

дитяча школа мистецтв «Райдуга»), Максимчук Дарія (Шепетівська дитяча художня школа), 

Вовк Вероніка (Деражнянська районна дитяча школа мистецтв). Учасників та переможців 

конкурсу привітала директор художнього музею Ольга Долінська. Дипломи лауреатам 

вручив народний художник України, голова конкурсного комітету Богдан Мазур. Втім, 

кожна з робіт є неповторною, гідною уваги та нагородження. Зокрема, витинанки Лугового 

Іллі, Трембовецької Діани, Погребнової Дарії. Вразили наполегливою працею юна мисткиня 

Самчук Ольга, представивши вишивку та гердан, Корпан Юлія та Салміна Катерина – 

паперову скульптуру. Привабливо виглядають роботи Ковальчук Ірини, Ергард Даніели, 

Ященкової Діани, Кордунович Єлизавети. Названим конкурсантам Тетяна Зеленко, 

заступник керівника виконавчого апарату обласної ради, заступник голови конкурсного 

комітету, вручила грамоти голови обласної ради Михайла Загородного за високий рівень 

виконання поданих робіт. До розгляду у другому турі надійшло 109 робіт від 63 

конкурсантів з 5-и навчальних закладів. На жаль, конкурсний комітет сподівався на вищий 

рівень виконання робіт та на їх творчий характер. Тому обрали лише переможців у двох 

номінаціях: «Живопис» – Мар’яна Леонтюк за картину «Літній вечір» (Кам’янець-

Подільський національний університет ім. І. Огієнка) та «Декоративно-прикладне 

мистецтво» – Валентина Юзюк за колекцію одягу «Планета людей» (Хмельницький 

національний університет). Лауреатів та усіх учасників конкурсу також прийшли привітати 

та нагородити подарунками помічник-консультант народного депутата України Сергія 

Мельника Олег Магдін та керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської 

ради Юлія Сабій. Мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко передала переможцям 

невеличкі сувеніри від етномайстерні «Коза Дереза». З вітальним словом виступили члени 

Конкурсного комітету Богдан Теленько, Оксана Мазур. Святкову атмосферу підтримали 

виступи колективів студії сучасного та класичного танцю «Pinna Ballet» та дитячого театру 

«Летючий корабель». 

14 грудня відбулась презентація збірки поетичних творів «Сині та чорні, як море…» 

поета, натхненного романтикою південної Пальміри,  Івана Дерменжи. До Хмельницького 

обласного художнього музею на презентацію завітали курсанти Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, представники 

Хмельницького обласного літературного музею, місцеві поети та поціновувачі віршованих 

строф. Презентована у ХОХМ книга є другою добіркою автора Дерменжи. На завершення 

молодий поет дав обіцянку присвятити кілька наступних творів приязній подільській публіці 

і завітати до обласного центру з наступною поетичною добіркою. 

 



З 8 грудня у Хмельницькому обласному художньому музеї працює виставка «Зимові 

канікули». 

Хмельницький обласний художній музей відкриває свої гостинні зали для 

художників-практиків, де сама атмосфера колиски актуальних мистецьких шедеврів надихає 

на створення унікальних творчих робіт.  Стартував проект напередодні ввечері, 5-го грудня, 

та вже отримав прихильність серед художньої спільноти обласного центру. «Практики 

АРТистичні» зібрали за мольбертами школярів та студентство, актуальних художників та 

аматорів, для яких мистецтво – невід’ємна частина щоденного життя. Різний рівень 

майстерності та палітра творчих технік не стали завадою спільній роботі, а навпаки – 

акумулювали  потенціал учасників. Ініціатори даного проекту наголошують, що не тільки 

досвід є запорукою сьогоденного успіху творчої особистості, адже практика спільної роботи 

та обмін критичним баченням допомогає автору виточити філігранну майстерність. За 

словами організаторів «Практик АРТистичних», спільний мистецький простір дає 

щонайменше поштовх до саморозвитку та удосконалення майстерності, що в свою чергу 

створює нові ідеали якості й довершеності художньої техніки, мотивує автора до 

новаційного пошуку. Ще однією родзинкою даних занять є сама фактура для постановки  – 

скарби фондів Хмельницького обласного художнього музею – роботи, створені українськими 

митцями впродовж багаторічної історії творення унікального світобачення. 

 

Бібліотечна справа 

Нещодавно до публічних бібліотек Хмельниччини – обласних, районних, міських 

безкоштовно передано 6 прозових, поетичних та наукових краєзнавчих видань: “Будівничі та 

нескорені”, ”Першими на вогонь” Надії Вітвіцької, “Тільки ти повертайся” Маргарити 

Шеверноги ( Каменевої), наукових досліджень «Замки, фортеці, пізньосередньовічні 

укріплення Хмельницької області» (автори Захар’єв Володимир, Ігор Старенький, Сергій 

Шпаковський), «Давні карти та щоденники про Хмельниччину XVI-XVII століть» (автори: 

Володимир та Зоя Захар’єви) та збірку релігійної поезії “По вірі живи” (до 500-річчя 

Реформації). 

Усі ці книги видані коштом обласного бюджету  управлінням культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА і передані Хмельницькій ОУНБ. 

Скоро видання надійдуть до бібліотек. Дякуємо за новорічний подарунок. 
 

Бібліотеки для дітей Хмельницької області долучились до акції “16 днів проти 

насильства”. Кожен день читачі різних вікових категорій знайомились з інформацією та 

фактами про будь-які прояви насилля, шукали шляхи подолання цієї проблеми в суспільстві. 

Активізація роботи бібліотек у цьому напрямку привернула увагу дітей та громадських 

організацій до актуальної теми. Вони стали активними учасниками тренінгу “Світ без 

насилля” (Деражнянська РДБ), дискусії “Домашнє насильство, як захистити себе” (бібліотека 

для дітей Полонської ОТГ), інформаційного лекторію “Не ламай дитині долі” (Чемеровецька 

ДБ), діалогу “Запобігання та протидія проявам насильства” (Віньковецька РДБ), виїзного 

читального залу “Людяність і доброта – життя нашого мета”  (Ізяславська РДБ), 

інформаційної години “АнтиСНІД” (Хмельницька РДБ). Поповнили свої знання діти завдяки 

ознайомленню з виставкою-переглядом “Наш світ без насильства” (Славутська МДБ), 

виставкою-кросвордом “Перехрестя Мудрого Закону” (Чемеровецька РДБ). Зустрілись і 

обговорили питання, які їх цікавлять з психологом “Попередження насильства в родині” 

(бібліотека для дітей Старосинявської ОТГ), з правознавцем “Права людини починаються з 

прав дитини” (Городоцька РДБ). 

 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 

В рамках реалізації Всеукраїнської акції «Бібліотека українського 

воїна» Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека передала до Хмельницького 
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15-го гарнізонного будинку офіцерів 346 примірників нових сучасних видань, що були 

зібрані бібліотеками Хмельниччини у другому півріччі 2017 року. 

Загалом впродовж цього року в акції взяли участь 273 бібліотеки та біля сотні 

користувачів бібліотек, небайдужих жителів міст і сіл Хмельниччини. Зібрано та передано до 

Будинків офіцерів міст Старокостянтинова, Хмельницького та військових частин області 758 

примірників книг сучасних українських авторів та українських класиків, історичної, науково-

популярної, довідкової літератури, що сприятиме задоволенню культурних та естетичних 

запитів всіх категорій військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил 

України. 

 

22 грудня у Хмельницькій ОУНБ презентовано два колективних краєзнавчих видання: 

«Замки, фортеці, пізньосередньовічні укріплення Хмельницької області» та «Давні карти та 

щоденники про Хмельниччину XVI-XVII століть». На презентації були присутні автори книг 

Володимир Захар’єв та Ігор Старенький, голови Хмельницького міського відділення НСКУ 

Юрій Блажевич, обласної організації Хмельницького відділення товариства 

“Просвіта” Віталій Міхалевський, товариства поляків Франц Міцінський, науковці, 

працівники бібліотек, читачі.  

  

22 грудня до 80-ї річниці з дня народження В`ячеслава Чорновола у Хмельницькій 

ОУНБ відбувся вечір пам’яті «Особистість високої доби» та презентація книжкової виставки 

«Титан духу і честі». З життєвим та творчим шляхом письменника-дисидента, журналіста, 

політичного і державного діяча користувачів бібліотеки ознайомила Баранова Я.Л. Присутні 

переглянули документальний фільм про видатного українця, ознайомилися з працями автора 

– «Десятитомне видання творів», «Рух ми відстоїмо», «Пульс української незалежності». 

14 грудня говорили про рекламу та її вплив на життя людини, переваги та недоліки. 

Для учнів ліцею № 17 відбулась інформаційна година «Реклама та її вплив на життя 

людини». Під час заходу підкреслено, що реклама – найвпливовіше джерело поширення 

інформації. Діти дізналися, як реклама впливає на рішення і поведінку людини та як під час 

перегляду реклами бути уважними, мислити, вміти аналізувати, робити висновки. Присутнім 

було продемонстровано уривки відео роликів «Використання музики та графічного дизайну 

в рекламі», «Рекламна анімація». Інформаційно забезпечувала захід книжково-ілюстративна 

виставка з фондів відділу, родзинкою якої була рекламна продукція бібліотеки. 

14 грудня в читальному залі гуманітарного профілю відбулась презентація наукового 

видання «Архівна справа на Хмельниччині: історія та сучасність», авторами якого є 

Володимир Байдич, Олександр Завальнюк, Олександр Комарніцький. Книга вийшла у серії 

“Праці Державного архіву Хмельницької області». Випуск 17 та присвячена 95-річчю 

створення архівних установ на Хмельниччині, архівістам різних поколінь (1922-2017 рр.). 

Архівну спадщину представили: Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор 

Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка; Байдич В.Г., кандидат історичних наук, 

директор Державного архіву Хмельницької області; Олійник Ю.В., кандидат історичних 

наук, начальник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області; 

Віталій Галатир, кандидат історичних наук, головний науковий співробітник відділу 

інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області; Блажевич Ю.І., 

кандидат історичних наук, голова міської організації Національної спілки краєзнавців 

України. Перед присутніми виступали: Адамський В.Р., Захар’єв В., Кузіна Б.С. та ін.   

12 грудня до Міжнародного дня інвалідів та напередодні Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС працівники обласної наукової бібліотеки 

провели інформаційний захід для членів Хмельницької спілки молодих інвалідів міста. 

Присутніх коротко ознайомлено з історією заснування пам’ятної дати, що відзначається в 

день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком 

Чорнобильської АЕС; продемонстровано документальні фільми про ЧАЕС до та після 

вибуху, а також кадри, як виглядає зона відчуження сьогодні. Учасники заходу поділилися 
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своїми враженнями з приводу почутого. Присутня на заході юрист ХОГО «Подільська 

правова ліга» Анастасія Площинська розповіла учасникам заходу про відновлення втрачених 

чи пошкоджених документів у випадку надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб з 

інвалідністю. Керівник клубу медіапросвіти Docudays UA Анжела Ярмолюк розповіла про 

основні напрямки діяльності та продемонструвала уривки фільмів з колекції клубу. 

 

У бібліотеці відбулася презентація літературно-художнього видання «Повір і 

живи!». Це єдиний збірник духовної поезії, виданий на Хмельниччині на честь 500-річчя 

Реформації – християнського духовно-просвітницького Руху, що змінив світ. Книга видана 

за фінансової підтримки Управління культури, національностей, релігій та туризму 

Хмельницької облдержадміністрації. Завідувач сектору національностей та релігій 

Управління культури національностей, релігій та туризму облдержадміністрації Олена 

Западенко подякувала авторам унікальної збірки, об`єднаних християнськими 

переконаннями, які є основою їхнього життя та творчості. Роздумами про важливу роль 

Реформації, яка відкрила європейцям, а тепер і українцям справжню цінність людського 

життя, унікальність особистості, як Божого творіння, поділився Валерій Хома – керівник 

Хмельницького обласного комітету з святкування 500-річчя Реформації. Упорядник і 

редактор видання Лариса Мельник розповіла про ідею створення збірки та представила її 

авторів, а потім лунала прекрасна, духовна поезія, яка очищує душу і наповнює її світлою 

любов`ю. Учасники заходу висловили побажання, щоб видання надійшло в кожну бібліотеку 

області. 

6-8 грудня 2017 року на базі обласної універсальної наукової бібліотеки проведено 

навчання завідуючих науково-методичними відділами ЦБС, ЦРБ (ЦМБ) на тему: «Роль 

методичної служби у сприянні інноваційному розвитку бібліотек». У рамках семінару 

проведено лекції-презентації, тематичні зустрічі,  майстер-класи, тренінги, практичні 

заняття, консультації. Розглядалися питання організаційно-методичної роботи бібліотек в 

умовах децентралізації, методичне забезпечення діяльності бібліотек об’єднаних 

територіальних громад, інтерактивні форми роботи з підвищення кваліфікації кадрів. 

Вивчено досвід та успішні проекти провідних методистів центральних районних та 

центральних міських бібліотек. У рамках семінару підбито підсумки та визначено переможця 

конкурсу «Кращий методист 2017 року». Ним стала Надія Бутельська – провідний методист 

Городоцької центральної районної бібліотеки. 

 

7 грудня в бібліотеці відзначали 25 років відновлення діяльності Всеукраїнського 

товариства “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка. На просвітницьких читаннях лунали слова вітання 

від голови Хмельницького обласного відділення Віталія Міхалевського, представників 

Хмельницької облдержадміністрації, бібліотеки та спілчан, виступи щодо напрямків 

діяльності та завдань, вручали подяки, грамоти і подарунки. Переглядали відеофільм 

“Просвіта” – Великий дзвін українства”. Фахівці бібліотеки підготували виставку 

літератури “Просвіта” на Поділлі: історія та сучасність”. 

 

В рамках циклу «Видатні українці, знанні в світі» 1 грудня 2017 року для учнів 

старших класів ліцею № 17 у Хмельницькій ОУНБ проведено мистецько-просвітницьку 

годину «Микола Леонтович – Бах у хоровій музиці», присвячену 140-річчю від дня 

народження українського композитора, хорового диригента. В ході заходу присутні 

познайомились з різдвяною обрядовістю, історією розвитку українського хорового 

мистецтва, цікавими моментами життєвого та творчого шляху Миколи Леонтовича та 

впливом його творчості на розвиток національної культури. 

Під час заходу було продемонстровано уривки відеоматеріалів: «Народженні в 

Україні», «Микола Леонтович». Презентовано літературу даної тематики з фондів 

бібліотеки. 

 



Під гаслом «Волонтери: допомагаємо країні та громаді» у Хмельницькій 

ОУНБ пройшов Ярмарок волонтерів, присвячений Міжнародному дню волонтера. 

  У цей день за одним столом зібрались волонтери різних напрямів – волонтери 

Корпусу Миру США, учасники та випусники програм обміну, волонтери-патріоти, що 

допомагають Українській армії, активісти громадських організацій міста, добровольці, які 

активно співпрацюють з бібліотекою, люди, що на добровільних засадах роблять свій 

маленький внесок в розвиток однієї великої справи. В ході проведення Ярмарку волонтерів 

відбувся круглий стіл, де учасники мали можливість представити власний досвід, розповісти 

про свої історії успіху у волонтерській діяльності, поспілкуватися з потенційними 

добровольцями, отримати інформацію про цікаві проекти та навіть спробувати долучитись 

до них. 

За багаторічну співпрацю директор бібліотеки Катерина Чабан вручила волонтерам 

подяки та маленькі подаруночки. Фатіма Чергіндзія презентувала учасникам заходу 

музичний подарунок. 

 

У Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва 
Напередодні новорічно-різдвяних свят у відділі мистецтв обласної бібліотеки  для 

юнацтва працює «Майстерня новорічних див». На майстер-класах студійці Центру 

анімаційних мистецтв Оксани Мергут пробують свої сили в чарівному народженні 

новорічної казки – розмальовують  власноруч ялинкові іграшки та медово-імбирні пряники. 

У імпровізованій майстерні на столах  –  акрилові фарби, пензлики, мисочки з блискітками та 

вже готові іграшки. Діти  старанно намагаються зробити ялинкову кульку не лише 

символічною, а й по-справжньому гарною. Кульки, розписані юними майстрами    яскравими 

та неповторними візерунками і ілюстраціями –  сніговичком,  ялинкою, зимовим пейзажем, 

засніженими хатинками, символом Нового року – собачкою, прикрасили новорічну 

бібліотечну ялинку.  

22 грудня відбулось феєричне    свято – новорічно-різдвяний перформанс студійців 

Центру анімаційних мистецтв. Святковій атмосфері  сприяли  стильно декорована зала, 

гарний настрій учасників та гостей, серед яких були і батьки студійців,  а також бажання всіх 

присутніх поринути у зимовий світ магії і чародійства. Глядачі  зачудовано спостерігали за 

пісочним дійством, яке відбувалось на великому екрані.  Герої української народної казки 

«Рукавичка», Г.К. Андерсена «Снігова королева», пісочні ілюстрації на теми «Зима», 

«Сніжинка», «Ялинка» заворожили учасників перформансу. Всі ці дива творили учасники 

підліткового театру піску «Золота перлина» та наймолодші студійці. Духовністю та 

піднесеним настроєм була наповнена “Різдвяна історія”, змальована піском.  А двоє юних 

художників Данило Тебляшкін та Олександр Пилипчук,  не тільки проілюстрували  відомий 

вірш Платона Воронька “Падав сніг на поріг”, але й прочитали його в стилі реп. 

Видовищним і неочікуваним сюрпризом для присутніх стало “Новорічне привітання”, 

змальоване в темряві світлом за допомогою спеціальної техніки, молодою дебютанткою  

Златою Ядухою та її вчителем Оксаною  Мергут, а також творчий флешмоб  «Собака-символ 

2018 року». Подарували своє мистецтво гостям свята і учасники театральної молодіжної 

формації “Experience” та юний співак Євгеній Кузьмич. Діти отримали не тільки особливі 

враження, позитивні емоції, але й солодкі подарунки від Миколая. Новорічно-Різдвяний 

перформанс у бібліотеці став справжнім святом творчості, любові та добра. 

 

21 грудня відбулась презентація книги письменниці, журналістки, редактора 

Хмельницької обласної громадсько-молодіжної газети «Твій погляд» Наталії Горденко 

«Життя, віддане за Україну». Книга присвячена героям Хмельниччини, які загинули в АТО, 

захищаючи  єдність і територіальну цілісність України.  Наймолодшому з них було 17 років, 

найстаршому – 56.  Вони були  сповненими сил і жаги до життя. Їм би жити і жити… Але 

вони першими підставили свої груди у грізний час для нашої Вітчизни,  жертовно віддали 

своє життя  заради миру на нашій землі. У книзі, побудованій на спогадах рідних, друзів, 



однополчан, розповідається про те,  якими були воїни  в житті,  у родинному колі, серед 

фронтових побратимів. На презентацію збірки були запрошені  рідні загиблих воїнів, бойові 

побратими, друзі. Всі члени родин  загиблих отримали книги. Під час зустрічі звучали пісні у 

виконанні барда Леоніда Мазура. 

14 грудня напередодні дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС працівники 

відділу краєзнавства спільно із старшим науковим співробітником Хмельницького обласного 

художнього музею Оленою Соляр   провели годину пам’яті «Чорнобильський пил на роки 

опадає». Учням ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг» було представлено розповідь 

про героїзм та самопожертву військових, пожежників, лікарів, науковців та багатьох 

добровольців, які брали участь у ліквідації аварії, продемонстровано виставку плакатів із 

фондів ХОХМ «Чорнобиль – 30. Фукусіма – 5», а також тематичну книжкову виставку 

«Чорнобиль – біль і сльози» із фондів ХОЮБ. На завершення заходу наші юні слухачі 

прослухали вірші подільських поетів, присвячені цим трагічним подіям і переглянули кадри 

із кінофільма «Битва за Чорнобиль». 

13 грудня відбувся музичний етюд «Микола Леонтович: гімн Різдва – «Щедрик», 

присвячений  140-річчю від дня народження відомого українського композитора. На зустрічі 

прозвучали народні пісні «Дударик», «Над річкою бережком» у авторській обробці. Присутні 

переглянула відеокліпи з  сучасними інтерпретаціями виконання легендарної колядки. Юні 

читачі віддали свою шану автору безсмертного хіта спільним виконанням “Щедрика”. 

13 грудня    в залі мистецтв Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва в рамках 

українсько-німецького року мов відбулася творча зустріч «Германський Аполлон. Мистецьке 

коло», присвячена 220-й річниці від дня народження відомого німецького поета, публіциста і 

критика Генріха Гейне (1797-1856).  На творчу зустріч були запрошені сучасні митці 

Хмельниччини – письменники й журналісти, композитори й музиканти, художники та творча 

молодь. Автор і ведуча мистецького кола – педагог, композитор, письменниця Лідія Яцкова з 

с.Снітівка  Летичівського району. Вірші Генріха Гейне в оригіналі (німецькою мовою) 

читала педагог, перекладач, поетеса Ольга Ковпак, українські переклади Лесі Українки та 

М. Славинського – Лідія Яцкова та Ніна Мельничук. Музичні номери  виконували викладачі 

та студенти Хмельницького музичного коледжу ім. В.Заремби,  дитячої музичної школи № 1, 

заслужена артистка України Валентина Щур, заслужений діяч мистецтв України Іван 

Пустовий, хмельницький бард Леонід Мазур, дует «Божоле», дует викладачів Хмельницької 

педагогічної академії – Юрій та Віра Найди. Своїми поезіями зачарували присутніх Ніна 

Шмурікова, Володимир Ярчук, Віталій Міхалевський. Долучилися до слова й   Микола 

Мачківський, Валентина Іова, Микола Кульбовський, Любов Чуб, Раїса Токар. Серед гостей 

були присутні художник Едвард Міляр, композитор Михайло Люшня, поетеса Галина 

Корицька та ін. Учасники мистецького кола крізь призму слова, кольору і звука спробували 

передати ліризм творів Гейне, провели життєві та мистецькі паралелі у часі й просторі. 

Обласна бібліотека для юнацтва представила змістовну виставку книг «Геній епохи 

романтизму». 
 

З 8  по 13 грудня проведено цикл заходів правознавчої  тематики в рамках 

Всеукраїнського Тижня права. Зокрема, працював правовий консультпункт «Я маю право», в 

рамках якого спеціаліст  Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Ярусевич допомагала підліткам розібратися у складних 

правознавчих питаннях, проводила тренінги та рольові ігри «Знай і реалізуй свої права», 

учасники яких   вчилися відстоювати   свою позицію, шукати законне  вирішення певних 

життєвих ситуацій.      За участю  юристів районного та місцевого Центрів безоплатної 

правової допомоги Олени Варфоломєєвої та Ольги Глазунової проведено інформаційний 

калейдоскоп «Єдиний критерій істини – закон», в ході якого учасники – студенти ліцею 

електроніки дізнались про свої права, обов’язки та відповідальність в разі скоєння 

правопорушення та про  послуги   Центру правової допомоги, до якого кожен громадянин 

може звертатися в проблемних ситуаціях. Старшокласники ліцею № 17  в рамках Тижня 



взяли участь в юридичному діалозі «Про професію юриста і не тільки…», під час якого 

працівники Центру безоплатної правової допомоги Ольга Чорна та Ірина Ярусевич 

проінформували   старшокласників    про навчальні заклади України, які готують фахівців 

юридичних професій. Формат діалогу  дав можливість учням  всебічно відкрити для себе 

юридичні професії. Багато запитань було про вимоги до випускників  вузів, які б хотіли 

працювати в  Центрах  правової допомоги, про роботу яких  розповіли фахівці-юристи.  

11 грудня відбулася  презентація  навчально-методичного посібника І.М.Цмінського 

«Основи приватної детективної діяльності»  студентам 1 та 2 курсів Хмельницького  

кооперативного  торгівельно-економічного інституту, що навчаються на спеціальності 

«Право». Книга написана з метою передати практичний досвід тим, хто займається 

приватною детективною діяльністю чи планує нею займатися, а також для ознайомлення з 

новою для нашої країни справою широким загалом читачів. У  віртуальну мандрівку по 

правових  сайтах України відправилися читачі бібліотеки під час проведення інтернет- 

екскурсу «Віртуальний світ права». Зацікавив відвідувачів    перегляд відеороликів 

«Посібник з прав людини для Інтернет-користувачів», в яких йшлось про свободу вираження 

поглядів, зібрань та об’єднань, захист  персональних даних,  використання   освітніх 

програм  в Інтернеті.  Для відвідувачів бібліотеки       проводився  коментований огляд 

книжкової виставки «Підліткам про право і закон», на якій були  представлені новинки 

правознавчих видань. Кожен відвідувач бібліотеки мав можливість ознайомитися з книгами, 

представленими на відкритому перегляді літератури “Молодь і право” та  книжковій 

виставці “Право: Вивчай! Знай! Поважай!”. 

 

12 та 13 грудня працівники відділу абонементу запросили молодь – другокурсників 

«Хмельницького центру ПТО сфери послуг» та старшокласників ЗОШ № 13 на  літературні 

посиденьки  «У ніч на Андрія». У атмосферній світлиці, що майоріла вишивками і 

розписним посудом,   молодь   від господині – провідного бібліотекаря Діани Матвєєвої, 

дізналася про те, як химерно переплелися християнські і дохристиянські вірування і традиції 

в цьому святі, переглянули відеоролик про обрядові Андріївські страви і про те, що вони 

символізують. А  потім  учасники поринули в атмосферу справжніх вечорниць –  з веселими 

жартами, забавами з Калитою, частуванням смаколиками, співами.   Серед юнаків обрали 

пана Калитинського – вартового Калити, а   пани Коцюбинські намагалися відкусити Калиту, 

промовляючи: «Їду, їду Калиту кусати!», їдучи на імпровізованому коні до Калити, яка була 

підвішена на палиці. Літературні посиденьки відкрили перед учасниками та гостями 

дотепність, мудрість, гумор та щедрість талановитого українського народу, красу його 

традицій і обрядів. 

 

У Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Т.Г.Шевченка 

Читачі обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка поринули у атмосферу 

новорічних забав.  Бібліо-вечорниці “Цей чарівний Новий рік”, розважальна програма “Диво 

зимової казки”, новорічна пригода для наймолодших, різноманітні майстер-класи – все це 

чекало на діток у бібліотеці. Цікаві вікторини, конкурси,  ігри, танці  створили  атмосферу 

дружелюбності та веселості. Діти познайомились з традиціями святкування Нового Року  в 

Україні та різних куточках світу. Кого тут тільки не було – Чарівниця, улюблені мультяшні 

герої –  Сімка, Нолик, принцеса Софія та чаклун Седрик, Відьмочка та Бешкетниця і, навіть, 

прибульці із космосу… Зимова казка підготувала дітям багато несподіванок та сюрпризів – 

цікаві вікторини, конкурси, хороводи… А яка вже радість була у читачів, коли завітали 

Снігурка і Дід Мороз!… Кожен хотів розповісти віршик, заспівати новорічну пісеньку, аби 

отримати подарунок. 

 

15 грудня у бібліотеці відбулася “Чайна церемонія по-японськи”. Читачі 

ознайомилися з японською культурою чаювання. Адже це не просто традиція, а ритуал. Діти 

дізналися про основні види чаю та ознайомилися з  правилами поведінки  під час його 



приготування.  Особливості чайної церемонії по-японськи захопили читачів, а ніжний аромат 

та різновиди чаю допомогли дітям відчути колорит традицій країни Висхідного Сонця. 

Всеукраїнський тиждень правових знань “Юридичний компас” проведено в обласній 

бібліотеці для дітей імені Т. Г. Шевченка. Діти молодшого шкільного віку взяли участь в 

ігровому судовому засіданні “Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай”. Суддя 

Правознайко розповів учням про їх права та обов’язки. В ролі позивачів виступали діти, які 

звертались до “суду”  зі своїми питаннями, що потребують юридичної поради. Суддя 

Правознайко, керуючись законами нашої держави, вирішував усі судові справи. Година 

запитань і відповідей  “Знаємо  права, виконуємо обов’язки” відбулася за участю студентки 

4-курсу  ХУУПУ Анни Тручківської. Читачі отримали рекомендації щодо розв’язання  

конфліктних ситуацій у школі. Студентка розповіла, як  відстоювати  власні права, захищати  

себе і допомагати іншим, підкреслюючи важливість виховання почуття гідності, самоповаги 

та поваги до  людей  відповідальності за власні вчинки. А старшокласники стали учасниками 

юридичних  діалогів “Відповідальність і закон” за участю  головного спеціаліста Головного 

територіального управління  юстиції у Хмельницькій області Фабро Наталії Вікторівни. Під 

час відвертої розмови діти дізналися про права та обов’язки дітей і підлітків, про історію 

прав людини в Україні і світі. Діалог відбувався активно, підлітки отримали відповіді на 

запитання із сфери адміністративної та кримінальної  відповідальності. Вдало доповнили 

юридичні діалоги відеоролики та правова вікторина. Також для читачів бібліотеки 

організовано книжкову виставку “Права людини – права дитини”. 

 

13 грудня відбулися вечорниці по-хмельницькому. Читачі поринули у захоплюючий 

світ українських звичаїв та минувшини: навчалися ворожіння від циганки Ради, кусали 

калиту. Розважали гостей балакучі кумоньки, які співали веселі українські пісні.  Не 

обійшлося і без соковитих музичних викрутасів та звуків баяна від завзятих парубків. 

Веселощі, жарти, запальні танці та гарний настрій. Ось такі вони вечорниці по-

хмельницькому! Усіх учасників дійства щедро пригостили варениками бібліотечні 

господині. 

 

Відкриття виставки художніх робіт заслуженого художника України  Гаррі Руффа 

“Реформація в українських кірхах” відбулося в обласній бібліотеці для дітей імені 

Т.Г. Шевченка. Переглянути виставку живопису завітали студенти ХНУ. Адже це ще одна 

можливість згадати про початок, світового духовного відродження, яке відбулося 500 років 

тому. Виставка дебютувала у Берліні та побувала у декількох містах України. На виставці 

представлені 14 робіт із зображеннями кірх, які збереглись до сьогодні  і є діючими у  різних 

містах нашої держави. Студенти разом з очільником обласного центру німецької культури  

Володимиром Бауером за допомогою скайп-зв’язку поспілкувалися із художником та його 

дружиною Тамарою Семенівною, отримали відповіді на запитання, відчули світлу, 

позитивну енергетику 86-річного оптиміста. 

 

 

 

 

Підготувала  провідний бібліотекар Центру регіональної та правової інформації 

Шеін О.М. 


