
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за жовтень 2020 року) 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 

2020 року № 956, рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій від 15 жовтня 2020 року щодо обмежень в 

регіонах з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки поширення  

COVID-19 в закладах культури області з 15 жовтня заборонено приймання 

відвідувачів. Робота переведена в онлайн-режим. 
 

14 жовтня, з нагоди святкування Дня захисника України, у Хмельницькій 

області відбулися заходи, на яких привітали героїв та вшанували пам’ять 

полеглих захисників України, пройшли панахиди за воїнами, які віддали своє 

життя за Україну на російсько-українській війні. 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва відбулось чергове засідання комісії з визначення кандидатів на 

відзначення обласною премією імені Ніни Косарєвої. Цьогоріч лауреатом 

обласної премії імені Ніни Косарєвої стала Марчук Олена Євгенівна, членкиня 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України, майстер 

бісероплетіння, витинанки та батику, викладач Городоцької художньої школи. 

Детальніше: http://kultura.km.ua/archives/27835. 

Хмельницький обласний літературний музей здобув перемогу у 

конкурсній програмі «Інклюзивне мистецтво» лот № 1 «Підтримка митців з 

інвалідністю», за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт «Спогади 

лягли на сторінки. Микола Мачківський та його життя» здобув перемогу і в 

рамках проєкту була видана книга спогадів Миколи Мачківського «Древо 

триєдине». Проведено цикл презентацій для членів обласної організації НСПУ; 

членів Хмельницького товариства молоді з інвалідністю «Перспектива»; 

студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, Хмельницького національного університету та Кам’янець-Подільського 

коледжу культури та мистецтв. Детальніше за посиланням: 

http://kpkkim.km.ua/index.php?cstart=2&do=cat&category=main. 

Відбулися онлайн-презентації книги у: 

- Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_04_3/2020_10_04_3.php. 

- Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка. 

Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19& 

news_id=1239#gsc.tab=0. 

- Херсонській універсальній науковій бібліотеці. Детальніше: 

https://m.facebook.com/events/352441659420648?acontext. 

- Рівненській універсальній науковій бібліотеці. Детальніше: 

http://libr.rv.ua/ua/news/4134/. 

- Вінницькій універсальній науковій бібліотеці. Детальніше: 

https://www.facebook.com/Timiryazevka/. 
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- Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Детальніше: 

http://unbib.mk.ua/index.php?start=30. 

- Старобільській центральній районній бібліотеці. Детальніше: 

https://www.facebook.com/starbiblioteka. 

- Хмельницькій міській централізованій бібліотечній системі. Детальніше: 

https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=22

01. 

- Чемеровецькій центральній бібліотеці. Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019096445383. 

- Київській публічній бібліотеці ім. Анни Ахматової. Детальніше: 

https://www.facebook.com/library.aahmatova. 

- Київській публічній бібліотеці ім. Лесі Українки. Детальніше: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4uzfTILlE8&amp;amp;fbclid=IwAR1s3j1jJZtTJj

FDsu4IHQambK2ebK8R1x4upD1mTOuoe5r8otx1Ge1j-

EM&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B

D%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0

%B5%D0%BA%D0%B0; 

- Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. 

Детальніше: http://new.litprostir.cv.ua/. 

- Полтавському національному педагогічному університеті. Детальніше: 

https://www.facebook.com/pnpu.korolenka/. 

15 жовтня у Хмельницькій міській центральній бібліотеці відбулася 

презентація 5-6 випуску літературно-публіцистичного альманаху «Південний 

Буг». Захід відбувся у режимі ZOOM-конференції. Участь у заході взяли 40 

учасників. До онлайнового заходу із привітаннями доєднався Хмельницький 

міський голова Олександр Симчишин. У 5-6 номері «Південного Бугу» 

надруковано нові твори 65 авторів – письменників Хмельницького та області, а 

також майстрів слова з інших міст. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/u-

centralniy-biblioteci-hmelnyckogo-prezentuvaly-5-6-vypusk-almanahu-pivdennyy-bug. 

13 жовтня у Народному Домі «Просвіта» з нагоди 29-річчя з часу 

заснування відбулася презентація 54-го видання «Просвіти багато не буває». 

Учасниками були переможці освітньо-просвітницького проєкту «Кобзар» – це 

слово на кожен день». Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/14-zhovtnya-

narodnomu-domu-prosvity-vypovnyuyetsya-29-rokiv. 

 

Бібліотечна справа 

До місцевих виборів 2020 та зважаючи на запити місцевих мешканців, 

бібліотеки проводили серед виборців роз’яснювальну кампанію щодо змін, які 

відбулися у процедурах голосування та як протидіяти підкупу виборців. В 

онлайн-режимі пройшли: 

- правовий інформатор «Місцеві вибори: що потрібно знати»(Хмельницька 

ОУНБ). Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_01_1/2020_10_01_1.php. 

- вебінар «Що треба знати про місцеві вибори 2020» (Хмельницька міська 

центральна бібліотека). Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/u-centralniy-

biblioteci-hmelnyckogo-provely-vebinar-na-temu-miscevyh-vyboriv-yaki. 

http://unbib.mk.ua/index.php?start=30
https://www.facebook.com/starbiblioteka
https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=2201
https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=2201
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019096445383
https://www.facebook.com/library.aahmatova
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uzfTILlE8&amp;amp;fbclid=IwAR1s3j1jJZtTJjFDsu4IHQambK2ebK8R1x4upD1mTOuoe5r8otx1Ge1j-EM&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uzfTILlE8&amp;amp;fbclid=IwAR1s3j1jJZtTJjFDsu4IHQambK2ebK8R1x4upD1mTOuoe5r8otx1Ge1j-EM&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uzfTILlE8&amp;amp;fbclid=IwAR1s3j1jJZtTJjFDsu4IHQambK2ebK8R1x4upD1mTOuoe5r8otx1Ge1j-EM&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uzfTILlE8&amp;amp;fbclid=IwAR1s3j1jJZtTJjFDsu4IHQambK2ebK8R1x4upD1mTOuoe5r8otx1Ge1j-EM&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uzfTILlE8&amp;amp;fbclid=IwAR1s3j1jJZtTJjFDsu4IHQambK2ebK8R1x4upD1mTOuoe5r8otx1Ge1j-EM&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://new.litprostir.cv.ua/
https://www.facebook.com/pnpu.korolenka/
https://khm.gov.ua/uk/content/u-centralniy-biblioteci-hmelnyckogo-prezentuvaly-5-6-vypusk-almanahu-pivdennyy-bug
https://khm.gov.ua/uk/content/u-centralniy-biblioteci-hmelnyckogo-prezentuvaly-5-6-vypusk-almanahu-pivdennyy-bug
https://khm.gov.ua/uk/content/14-zhovtnya-narodnomu-domu-prosvity-vypovnyuyetsya-29-rokiv
https://khm.gov.ua/uk/content/14-zhovtnya-narodnomu-domu-prosvity-vypovnyuyetsya-29-rokiv
http://cvu.od.ua/ua/announce/naperedodni-mistsevih-viboriv-gromadskiy-tsentr-pravosuddya-provodit-roz-yasnyuvalnu-kampaniyu-sered-vibortsiv_1233/
http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_01_1/2020_10_01_1.php
https://khm.gov.ua/uk/content/u-centralniy-biblioteci-hmelnyckogo-provely-vebinar-na-temu-miscevyh-vyboriv-yaki
https://khm.gov.ua/uk/content/u-centralniy-biblioteci-hmelnyckogo-provely-vebinar-na-temu-miscevyh-vyboriv-yaki


 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

28 жовтня у відділі виробничої літератури до Міжнародного дня економії та 

Всесвітнього дня здорового харчування відбулися онлайн-посиденьки у 

«Бібліокафе». Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_28_4/ 

2020_10_28_4.php. 

Презентовано віртуальну виставку однієї книги «Стратегії геніїв» до дня 

народження Білла Гейтса та проведено онлайн-презентацію «Інформаційний 

вибух» до Всесвітнього дня інформації про розвиток. Ознайомлення за 

посиланнями: https://www.facebook.com/watch/?v=421501889246100; 

https://www.facebook.com/watch/?v=850058635734733. 

28 жовтня у відділі абонементу до Дня визволення України від фашистських 

загарбників проведено історичний урок «Роки війни – століття пам’яті» на 

платформі ZOOM. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_28_3/2020_10_28_3.php. 

Мешканці Ізяславської та Віньковецької ОТГ, користувачі публічних 

бібліотек спілкувалися із спеціалістами з правових питань у онлайн-режимі 

«Skype». Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_28_1/ 

2020_10_28_1_1.php. 

15 жовтня в бібліотеці проведено онлайн-годину «Знайомтеся – ЄС». 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_15_4/2020_10_15_4.php. 

13 жовтня відбулася година мужності «Мій вибір – захищати Україну» до 

Дня захисника України та Дня українського козацтва на платформі Zoom. 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_07_1/2020_10_07_1.php. 

7 жовтня до Дня юриста та з метою ознайомлення учнівської молоді з 

професією правника у Хмельницькій гімназії № 1 імені Володимира Красицького 

проведено правову годину «Юрист: все про професію». Учні дізналися про 

особливості професії юриста в сучасному світі, зокрема, адвоката, нотаріуса, 

патрульного поліцейського, прокурора, криміналіста. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_03_1/2020_10_03_1.php. 

6 жовтня відбулася презентація путівника та пересувної виставки 

«Меджибіж полікультурний», де говорилося про спадщину трьох культур – 

українську, польську та єврейську у містечку Меджибіж. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_02_4/2020_10_02_4.php. 

У центрі «Вікно в Америку» відбулися онлайн-зустрічі учасників English 

Speaking Club з колишнім волонтером Корпусу Миру США в Україні Рендаллом 

Коллеттом. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_19_1/ 

2020_10_19_1.php. 

 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

23 жовтня відбувся юридичний онлайн-діалог «Підліток і закон». На 

запитання, з якого віку настає кримінальна відповідальність, чи існує дитячий 

адвокат, з якого віку дитина може працювати та як захистити себе і ровесників від 

скоєння правопорушень відповідали працівники міського відділу поліції ГУНП в 

Хмельницькій області. Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_ 

up=3&dep_cur=19&news_id=1246#gsc.tab=0. 
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19 жовтня в рамках проєкту «Письменник по скайпу» відбулася творча 

зустріч з відомим краєзнавцем, поетом, педагогом Валентином Говоруном. 

Спілкувався він з бібліотекарями спеціалізованих бібліотек для дітей районів, 

міст та ОТГ. Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_ 

up=3&dep_cur=19&news_id=1244#gsc.tab=0. 

13 жовтня в рамках проєкту «Інтерактивна вистава «Подорож до сонечка», 

який реалізовується за фінансової підтримки Українського культурного фонду, 

відбулася зустріч маленьких акторів. Вони разом з батьками переглядали запис 

вистави. Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_ 

up=3&dep_cur=19&news_id=1216#gsc.tab=0. 

8 жовтня у бібліотеці відзначали День іменинника – читачі, учні першого 

класу НВК № 5. Детальніше : https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_ 

up=3&dep_cur=19&news_id=1240#gsc.tab=0. 

 

Фестивалі 

З 15-18 жовтня в Кам’янці-Подільському відбувся VІ Відкритий 

фестиваль-конкурс аматорських театральних колективів «Комора». 

Фестиваль-конкурс проводився з метою підтримки та розвитку творчих стосунків 

між театральними колективами; популяризації театру серед молоді і всіх 

небайдужих до театрального мистецтва; об’єднання творчих людей різного віку; 

обміну досвідом театрального мистецтва. Участь у фестивалі взяли дорослі 

аматорські театральні колективи; молодіжні аматорські театральні колективи; 

студентські колективи, студії профільних театральних кафедр та навчальних 

закладів культури та мистецтв; професійні незалежні театри; вуличні театри. Журі 

фестивалю визначило переможців у номінаціях: краща вистава, краща 

режисерська робота, краща сценографія, акторський ансамбль, виразність 

театральних костюмів, краще пластичне вирішення, краще музичне оформлення 

вистави, глядацькі симпатії, кращий актор, краща актриса, кращий актор другого 

плану, краща актриса другого план. Також у додаткових номінаціях: краща 

вистава сучасної тематики, оригінальне вирішення вистави, «За творчий пошук», 

«Мистецька надія», «За збереження національних традицій». Переможці у 

номінаціях отримали спеціальні призи. Всі учасники фестивалю-конкурсу 

отримали грамоти за участь. Детальніше за посиланням: 

https://www.3849.com.ua/news/2917135/u-kamanci-podilskomu-vidbuvsa-vi-teatralnij-

festival. 

З 2 по 4 жовтня в Хмельницькому проходив в онлайн-форматі 4-ий 

літературно-перекладацький фестиваль «TRANSLATORIUM». Детальніше: 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%8

0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0

%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2

%D0%B0%D0%BB%D1%8C. 

 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному 

театрі ім. М. Старицького із дотриманням всіх карантинних умов пройшли 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_%20up=3&dep_cur=19&news_id=1244#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_%20up=3&dep_cur=19&news_id=1244#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_%20up=3&dep_cur=19&news_id=1216#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_%20up=3&dep_cur=19&news_id=1216#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_%20up=3&dep_cur=19&news_id=1240#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_%20up=3&dep_cur=19&news_id=1240#gsc.tab=0
https://www.3849.com.ua/news/2917135/u-kamanci-podilskomu-vidbuvsa-vi-teatralnij-festival
https://www.3849.com.ua/news/2917135/u-kamanci-podilskomu-vidbuvsa-vi-teatralnij-festival
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C


покази: 

- музичної комедії «Собака на сіні» за мотивами твору Лопе де Вега; 

- драми «Украдене щастя» за мотивами твору І. Франка; 

- трагікомедії «Тев’є Тевель» за  мотивами твору Г. Горіна; 

- вистави «Мій тато – Пітер Пен» за мотивами твору К. Клімовскі; 

- хореографічної вистави «Чаклунка» за мотивами казки «Спляча красуня». 

Хмельницька обласна філармонія в рамках виїзного туру архітектурними 

пам’ятками «Як звучать пам’ятки» провела концерти за участю Камерного 

оркестру Хмельницької обласної філармонії (диригент Олександр Драган) та 

солістів: Фатіми Чергіндзії, Ольги Абакумової та Степана Дробіта:  

18 жовтня – м. Полонне у костелі «Святої Анни»; 3 жовтня – 

м. Старокостянтинів у костелі Святого Івана Хрестителя; 4 жовтня – м. Красилів у 

костелі Святого Серця Ісуса. 

14 жовтня у філармонії пройшов концерт академічного ансамблю пісні і 

танцю «Козаки Поділля» і рок-гурту «Мотор’ролла». 

11 жовтня пройшов концерт «Віденська класика» Академічного 

симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії під керівництвом 

заслуженого діяча мистецтва України Сергія Леонова та соліста, флейтиста, 

лауреата міжнародних конкурсів Тараса Малика.  

У програмі українська та світова класика, камерна опера «Opera Rustica». 

Детальніше: https://www.facebook.com/oblfilarmonia/. 

 

Музейна справа 

5 жовтня в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

відбувся «Осінній турнір» в Меджибізькому замку... Юні кияни, які прибули до 

Меджибожа, перетворилися на лицарів кількох орденів, що змагалися між собою 

на мечах, на списах, у стрільбі з лука, метанні списа та інших лицарських забавах. 

Вінцем турніру став лицарський бал, під час якого всіх гостей тішили співом, 

музикою, декламацією романтичних балад – і стародавніми танцями. Детальніше: 

https://mezhybizh.business.site/website/mezhybizh/posts/3427122385017046125?hl=uk 

29 жовтня у дворику Національного історико-архітектурного 

заповідника «Кам’янець» відбулося відкриття виставки живопису та графіки 

«АРТсезон-2020, де були представлені пленерні роботи архітекторів – членів 

Хмельницької обласної організації Національної спілки архітекторів України. 

Детальніше: https://www.adm-km.gov.ua/?p=84639. 
9 жовтня у Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику діє колективна виставка митців до Дня художника України. Більше 

30 художників (серед них: вільні художники, члени Національної спілки 

художників України, художники-педагоги) представили близько 70 робіт – це 

живопис, виконаний олійними, акриловими, акварельними фарбами та сухою й 

олійною пастеллю, графіка, скульптура, витинанка, ткацтво й інсталяція. 

Детальніше: https://www.facebook.com/KPDIMZ/. 

В рамках проєкту для дітей молодшого віку «Послухай і створи» відбувся 

майстер-клас «Ясоччин гарбуз» за книгою Наталі Забіли «Ясоччина книжка». 

Детальніше: https://youtu.be/7cIslUc3zBs. 

З 1 жовтня у Ратуші, Кам’янець-Подільського державного історичного 

https://www.facebook.com/oblfilarmonia/
https://mezhybizh.business.site/website/mezhybizh/posts/3427122385017046125?hl=uk
https://www.adm-km.gov.ua/?p=84639
https://www.facebook.com/KPDIMZ/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7cIslUc3zBs%3Ffbclid%3DIwAR1a6_3j9tYuAgPAdtx7lp0IWCgNDF3oUUGdxWRToZeqM4GoDOPCDyVAyZo&h=AT2p9XGygLJiDdbyX8EAcbGwY2grKROLjnyYC2_bGsOTqT4S4smVG9wY7ydfbiH4Pie9n2J37FX1ywSNQejZ18puYGXduipSbcOsYvLiGlOYNQsGsGdCHfXKFztJEV7s6w_h&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fR3_46FAxinthDquksoK6IlLgFyrvWhr_kERY1xq0ykvZ--U4hAWYYk0LM6SOCovuXL0hVlxTrjPodvIlfD0_U_Q2cqQW2lLzGBXTo0MUZ-LKBAaT8KwJZuGDJU6pf0nX7Y_rLYAvaXGK-U3DbrU1t5DHRCYtKvAAYAodgzk4Ddo


музею-заповідника, розпочала роботу виставка корон, де представлені вінці та 

корони не тільки різних держав та різного часу, але й різних континентів. У 

виставці-ретроспективі головних символів влади минулих епох зібрані вінці, 

корони, головні убори духовних та світських лідерів країн світу, а також зниклих 

цивілізацій. В експозиції представлено більше 70-ти шедеврів, частина з яких є 

оригіналами, а частина є копіями або репліками експонатів, що знаходяться у 

музеях Австрії, Італії, Великобританії, Румунії, Єгипту та інших країн світу. 

Наявні також реконструкції зниклих шедеврів. Детальніше: 

http://muzeum.in.ua/nash%D1%96-zaxodi/novini/vistavka-koroni-sv%D1%96tu.html. 

1-7 жовтня у Виставковій залі музею діяла виставка творчих робіт «Барви 

життя» керівників гуртків Кам’янець-Подільського районного Будинку школяра. 

Детальніше: https://www.facebook.com/KPDIMZ/. 

В Хмельницькому обласному художньому музеї стартував проєкт 

«АРТабетка» (робоча назва), у якому вестиметься мова з художниками про те, без 

чого не уявляють себе, про дитинство і свій вибір в царині мистецтва, що люблять 

і чого прагнуть. Перша зустріч з художником Михайлом Андрійчуком. 

Починаємо з букви «А». Детальніше: https://youtu.be/swA4HduB17g. 

Музей протягом п’яти місяців реалізував проєкт «Ребрендингова 

кампанія Хмельницького обласного художнього музею: Час оновлення» за 

підтримки Українського культурного фонду. Про результати ребрендингової 

кампанії, про переосмислення цінностей, сміливі зміни, нову айдентику, сайт, 

лінійку сувенірної продукції та готовність ділитися досвідом з колегами-

музейниками – у відеорозповіді за посиланням: https://youtu.be/TLNBUcWjzI4. 

28 жовтня до Дня визволення України від фашистських загарбників, в 

рамках онлайн-проєкту «Музей-вдома», відвідувачам представлено віртуальну 

міні-виставку живописних творів українських митців з музейної колекції, які 

об’єднані не тільки спільною темою, а й повоєнним часом створення. Детальніше: 

https://www.facebook.com/khramhohm/. 

15 жовтня відкрита персональна виставка відомого хмельницького 

художника Олександра Антонюка. Автор в творах звертається до історичних 

глибин людської культури, і в той же час, його творчі прагнення спрямовані в 

майбутнє. Художник черпає натхнення в образах минулого, інтерпретуючи їх на 

сучасний лад в авторській манері. Художник продовжує працювати в площині 

загальнолюдських цінностей, суті людської природи: роздуми про добро та зло, 

духовне та гріховне проходять центральною тематикою його робіт. Детальніше: 

http://kultura.km.ua/archives/27818. 

8 жовтня в музеї відкрито першу персональну виставку київського митця 

Євгена Клименка «Дух часу. Метро», на якій художник представив роботи, 

створені ним у вирі столичного метрополітену. Виставка діятиме до 12-го 

листопада. 

У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї стартував проєкт 

«Машина часу». Для відтворення всіх часових віх історії Плоскирова – 

Проскурова – Хмельницького використані особисті напрацювання наукового 

співробітника музею Сергія Єсюніна та колекція фондів музею (фото, документи, 

мапи). У 3-D просторовій моделі можна прослідкувати як м. Хмельницький 

змінювалось від свого народження до сьогодення, як збільшувались його межі, 

змінювалась забудова та архітектура. Детальніше за посиланням: 

http://muzeum.in.ua/nash%D1%96-zaxodi/novini/vistavka-koroni-sv%D1%96tu.html
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0-154158898426863/?__cft__%5b0%5d=AZWiRn5TZ5tnJCnl0kbDVs-Jmn7sMIoZ0hNTEIIX5moawJH3Kp4aNaKtXP-9uwV0QbNiaIPKkhXyobN6LiBdsSIZFEfu3hsRG07OkYaMHEM21Tryw-fbk7syeX3MNX_1NZuW8Vb6CmTZDyKMLI1vTIQqFLiwZrPpxu16HQt0h_KDGg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KPDIMZ/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FswA4HduB17g%3Ffbclid%3DIwAR1XttVVBkleXX7rBGf3CLMbOE2O30CEMIqUyoyX4WhCg2YFnSeOOW9n80g&h=AT1sCVRgeYfy9ic6vnqr9Ny5HnCq9p0oZmwVtWEwxv5B2cA5maZMR7gRs9EGKD2WXXgUCZPxNkJTofPco-nGXHv31Cc_-z-F0tJBE7QDvN6kxwg1woTpZXC8KkGuxD178uj1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0CN9YyyrTjsZr8pYM1xKw_0aOLjxjr20piTyfInp-8L0FhBEu-2GPHTpygumZFPndWpbHWFdExmArk6mxGmln44ioFXRb4HBU8jyWWIVWmhTCf-t9kBKdr56sBBtFoKyJmGeoLfxtm_ZNj-wr3m_DIcb8pKjjpoqpMeh6yUgyuw1U
https://www.facebook.com/ucf.ua/?ref=gs&__tn__=-UK-y-R&eid=ARCyscmC-u2KUsWUxVCj0JtlHw5FyWqeIgbaOjFb46xXPxI11cDMETEdwE3nT3PWHXt_9MpFj2_bpMax&fref=gs&dti=277991233327927&hc_location=group&__cft__%5b0%5d=AZWW0i83zGDOud9rTKBE9n0WeZrDq26T2jpiQuRrxsoOAGAgt6zaHPiZcVj-TxwR9yS3NL6nH_7-CS9dxEofahg1MQtBXeBdbIJ2oksBiQa7dbwF6kYmfrQIe4LQNkb50CXQ_Qi0RxZ4qb_pB-Qe4JN50iWY5SklbQN_Ltch8LJCg9fxDYOPErl9ci83REi8f_8
https://youtu.be/TLNBUcWjzI4
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0Z7ZUVnGwg9YUHTjflIZziwhbXl2fQmVqv5oxq8Ot3hdSdGKgsMC9F8soxynS2w9mWwuG99y_bqOdukEkxbxTvCT2LtP9YljY_FIlVG5awPMNtNC8qMHZ2sdRk0aBErmmkIQr-bI837WDqcsck1PF&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/khramhohm/
http://kultura.km.ua/archives/27818


https://www.facebook.com/okm.km.ua/. 

15 жовтня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва розпочала 

роботу виставка 15-го Міжнародного салону художньої фотографії 

«Фотовернісаж на Покрову». Цьогоріч свої роботи надіслали понад дві з 

половиною сотні авторів з 39-ти країн. Усього — 4337 світлин. У музеї 

презентовано 50 кращих із них. Переглянути виставку ювілейного салону 

хмельничани і гості міста можуть до 2-го листопада. Детальніше: 

https://khm.gov.ua/uk/content/fotovernisazh-na-pokrovu-2020-predstavleno-u-

vystavkoviy-zali-muzeyu-studiyi-fotomystectva. 

14 жовтня музей історії міста Хмельницького з нагоди відзначення Дня 

захисника України розгорнув на вулиці Проскурівській виїзну інформативну 

експозицію «Шляхами звитяг. Українське військо: 1917-1921 рр.» від УІНП 

(Українського інституту національної пам’яті). Впродовж дня перехожі мали 

можливість дізнатися про те, з чого розпочиналося українське військо в період 

Української революції 1917-1921 років. Банери розповіли відвідувачам виставки 

про воєнні операції періоду УНР, про організацію українського війська та зокрема 

про деяких українських командирів: генерала-хорунжого Армії УНР Юрія 

Тютюнника, генерала-полковника Армії УНР Михайла Омеляновича-Павленка, 

полковника Галицької армії Василя Вишиваного, полковника Армії УНР Євгена 

Коновальця та інших військових патріотів, які присвятили своє життя боротьбі за 

Українську державність. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/tematychnu-

vystavku-do-dnya-zahysnyka-ukrayiny-rozgornuly-na-proskurivskiy. 

До Дня українського козацтва в КЗК «Музей пропаганди Хмельницької 

обласної ради м. Шепетівка» відбулася історична квест-гра «Козацькому роду – 

нема переводу» для школярів. 

11 жовтня відбулася виставка-презентація виробів майстерні Будинку 

ветерана «Бандерівський Схрон», приурочена Дню Захисника України. На 

виставці представлені іграшки, які виготовлені власноруч ветеранами з 

натуральних матеріалів та без дрібних деталей. У день відкриття виставки було 

проведено майстер-клас з розпису іграшки, а також презентовано ще один напрям 

роботи із соціальної адаптації Будинку ветерана – виготовлення кави. Виставка 

триватиме до 01 листопада 2020р. Детальніше за посиланням: 

http://ostrovskymuseum.at.ua/news/vistavka_prezentacija_virobiv_majsterni_budinku_

veterana_banderivskij_skhron/2020-10-09-441. 

 

Виставкова діяльність 

14 жовтня, до Дня українського козацтва, Дня створення Української 

повстанської армії та Дня захисника України в приміщенні міського архівного 

відділу було розгорнуто тематичну виставку. Детальніше за посиланням: 

https://khm.gov.ua/uk/content/tematychnu-vystavku-do-dnya-zahysnyka-ukrayiny-

rozgornuly-v-prymishchenni-miskogo-arhivnogo. 

 

Просвітництво. Художня самодіяльність 

5 жовтня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва визначено переможців І Відкритого фестивалю-конкурсу 

аматорських театрів «Шарварок на Хмельниччині», що проходив з 1 липня по 

https://www.facebook.com/okm.km.ua/
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30 вересня 2020 року. У фестивалі-конкурсі взяли участь 40 творчих одиниць у 

наступних номінаціях: драматичні вистави (театральні колективи та студії), 

драматичні вистави малі форми (театральні колективи та студії), циркові 

колективи, художнє читання та лялькові театри різних вікових категорій з 

Хмельниччини, Полтавщини, Івано-Франківщини, Київщини, Львівщини та 

Закарпаття. Усі переможці нагороджені дипломами та кубками фестивалю-

конкурсу. Детальніше: https://www.podillyastar.top/2020/10/05/rezultaty-i-

vidkrytogo-festyvalyu-konkursu-amatorskyh-teatriv-sharvarok-na-hmelnychchyni/. 

 

Підвищення кваліфікації 

З 28 по 30 жовтня 2020 року Хмельницька обласна універсальна наукова 

бібліотека провела обласний семінар завідуючих методико-бібліографічними 

підрозділами ЦБС, ЦРБ, ЦМБ та центральних бібліотек ОТГ на тему «Бібліотека 

у сучасному форматі: професійні ідеї, сучасні проєкти» на платформі ZOOM. У 

семінарі взяли участь 53 працівники методичних служб області. Гостем семінару 

була директор Бердичівської міської ЦБС Кущук Тетяна, яка розповіла про досвід 

роботи своєї бібліотечної системи, реалізовані проєкти, важливість командної 

роботи. 

Напередодні семінару було завершено онлайн-конкурс професійної 

майстерності серед методистів області «Кращий методист – 2020». Переможцями 

визнано методистів центральної бібліотеки Полонської міської ОТГ та 

Ярмолинецької ЦРБ. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_11_03_1/ 

2020_11_03_1.php. 

22 жовтня 2020 року Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва 

та Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і 

мистецтва проведено онлайн-навчання бібліотекарів публічних бібліотек 

області, що відповідають за роботу з юнацтвом на тему «Організація 

бібліотечного обслуговування юнацтва в умовах децентралізації». Навчання 

проходило на технологічній платформі Zoom. У онлайн-навчанні взяли участь 

27 бібліотекарів з різних публічних бібліотек області. Провідні фахівці обласної 

бібліотеки для юнацтва розкрили учасникам актуальні теми бібліотечного 

обслуговування молоді в сучасних умовах. Детальніше: http://oub.com.ua/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=1345:2020-10-23-09-04-

40&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26. 

17 жовтня працівники Хмельницької ОУНБ взяли участь у тренінгу 

«Медіаграмотність, як необхідна компетенція та захист проти інформаційних 

впливів» на платформі ZOOM, який проводили тренерки Інституту демократії 

ім. Пилипа Орлика. Детальніше : http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_17_1/ 

2020_10_17_1.php. 

13 жовтня, в рамках роботи онлайн-клубу «Суч@сний методист» 

Хмельницької ОУНБ, відбулась чергова зустріч методистів бібліотек 

Хмельниччини на платформі Zoom. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 

2020_10_05_2/2020_10_05_2.php. 

06 жовтня в Кам’янець-Подільському коледжі культури та мистецтв 

відбулося заняття Школи педагогічної майстерності на тему «Використання 

Google Classroom для створення єдиного освітнього простору та управління 
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освітнім процесом під час дистанційного навчання в коледжі». Акцентувалася 

увага педагогічних працівників на особливостях використання платформи 

Classroom, яка дозволяє в умовах дистанційного та змішаного навчання 

організувати онлайн-навчання, використовуючи відео, текстову та графічну 

інформацію, різні додатки Google. Детальніше за посиланням: 

http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2309. 

 

 
Зав. сектором регіональної і правової інформації Філіпенко З. В.  

моб. тел. 0964092768 
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