
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за травень 2022 року) 

Загальні питання 
Обласні заклади культури продовжують проводити волонтерські заходи, 

що проходять у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок для діток 

внутрішньо переміщених сімей (https://www.facebook.com/okm.km.ua/; 

https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

У Кам’янець-Подільському районі в Старому місті відбувся благодійний 

ярмарок за участю талановитих зірок: Наталії Валевської, гурту «Лісапетний 

батальйон», «Батальйон гарного настрою Поділля», золотого голосу 

Херсонщини Миколи Кавецького, артистів ЦКМ «Розмай», танцювальних 

колективів «Апельсин», «Пірует», небайдужих підприємців та представників 

територіальних громад району. Організаторами ярмарку виступили ГО 

Взаємодопомога «Ратуша», ГО «Демократична ініціатива» за сприяння 

Кам’янець-Подільської районної ради і Кам’янець-Подільської військової 

адміністрації. Зібрані кошти спрямовані на придбання військових дронів. 

У Хмельницькому та Кам’янець-Подільському, в рамках національного 

мистецького проєкту «Бій за Україну», відбувся концерт Національного 

президентського оркестру за участю заслуженої артистки України Ірми 

Вітовської та дуету народних артистів України сестер Лесі та Галини Тельнюк. 

Концерт проходив на підтримку Збройних Сил України разом із Івано-

Франківським національним академічним драматичним театром імені Франка. 

У Кам’янець-Подільському відбулася благодійна акція «Все буде 

Україна» за участю військового духового оркестру Кам’янець-Подільського 

об’єднаного навчально-тренувального центру Сил підтримки ЗСУ під 

керівництвом диригента Андрія Жарія та солістів Марії Фролової, Аліни 

Бабунець, Петра Підлісного, Марії Харкавлюк.  

Комунальні заклади культури Хмельницької обласної ради взяли 

участь у мистецькій акції з нагоди Дня Європи, яка відбулася в Хмельницькому 

на майданчику біля Хмельницького обласного академічного музично-

драматичного театру ім. М. Старицького. Для відвідувачів запропоновано 

виставки творів майстрів декоративно-прикладного мистецтва та літератури, 

майстер-класи, концерт за участю провідних солістів Хмельницької обласної 

філармонії та Хмельницького обласного академічного музично-драматичного 

театру ім. М. Старицького, а також флешмоб за участю заслуженої артистки 

України, директора Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва, скрипальки Майї Онищук (https://honmccm.com.ua/den-

ievropy-u-khmelnytskomu/; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_23_7/2022_05_23_7.php; 

https://www.facebook.com/ -357102041082626/; https://www.facebook.com/% -

1366852629996612/; https://www.facebook.com/ -108100717313911/).  

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтва започаткував онлайн-проєкт «Талановиті діти – гордість 
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Хмельниччини!» (https://honmccm.com.ua/on-lajn-proekt-talanovyti-dity-hordist-

khmelnychchyny-oblasnoho-naukovo-metodychnoho-tsentru-kultury-i-mystetstva/). 

До Дня Героїв в населених пунктах області відбулося вшанування борців 

за волю і державність України. З цієї нагоди покладено квіти до меморіальних 

дошок, встановлених на честь видатних українців, а також квіти – до 

Меморіальних дошок пам’яті Героїв Небесної Сотні. Відбулася низка заходів, 

зокрема акція «Згадаймо своїх Героїв» (Старокостянтинівська ТГ); перформанс 

живих скульптур «Крізь віки» (м. Хмельницький – 

https://www.facebook.com/kulturaxm); патріотичний флешмоб «Ми з України» 

(Хмельницька школа мистецтв – https://www.facebook.com/kulturaxm). 

До Дня вишиванки у територіальних громадах відбулися благодійні 

концерти, флешмоби, ярмарки смаколиків, виставки вишитих рушників та 

картин, майстер-класи з паперопластики та ін. Відбулася онлайн-конференція 

«Українська вишиванка – код ідентичності» (Хмельницький обласний науково-

методичний центр культури і мистецтва – https://honmccm.com.ua/provedeno-on-

lajn-konferentsiiu-ukrainska-vyshyvanka-kod-identychnosti/) та експонувалася 

виставка-конкурс художніх виробів «Кращий твір року» за участю майстрів 

народного мистецтва – переможців обласної виставки-конкурсу 

(https://honmccm.com.ua/kulturno-mystetska-aktsiia-orhanizovana-tsentrom-zibrala-

majstriv-narodnoho-mystetstva-peremozhtsiv-oblasnoi-vystavky-konkursu-

khudozhnikh-vyrobiv-krashchyj-tvir-roku/). 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва 

приєднався до онлайн-марафону #КодНації від Донецького обласного 

навчально-методичного центру культури (https://honmccm.com.ua/3664-2/). 

До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні в населених пунктах відбулося покладання квітів до Меморіалів 

слави та пам’ятників полеглим героям. У Кам’янці-Подільському відбулося 

відкриття скульптурної композиції «Закрите небо», що є уособленням 

стійкості України та її захисників. Встановили її у сквері «Гунські криниці». 

Скульптурна композиція має вигляд ангела, крила якого торкаються рук, 

простягнутих до неба. Над виготовленням скульптури працювали місцеві 

скульптори, які відомі своїми роботами за межами України: Андрій Кліщ, 

Сергій Кляпетура та архітектор Вадим Порчинський 

(https://ye.ua/kultura/58993_Zakrite_nebo__instalyaciya_u_viglyadi_yangola_z_yavi

lasya_u_Kam_yanci_Podilskomu.html?fbclid=IwAR3f-V8RPKiIcpyrc9OWKi-

sOglCCJtzbrfZmta8jhMTXRRgoS7EPYm6OCM). 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва підведено підсумки обласної дистанційної виставки-конкурсу 

художніх виробів «Кращий твір року», у якій взяли участь 183 майстри 

декоративно-прикладного мистецтва та народні умільці області 

(https://honmccm.com.ua/oblasna-dystantsijna-vystavka-konkurs-khudozhnikh-

vyrobiv-krashchyj-tvir-roku/), та ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

(https://honmccm.com.ua/pidvedeno-pidsumky-iii-oblasnoho-etapu-vseukrainskoho-

konkursu-uchnivskoi-tvorchosti-ob-iednajmosia-zh-braty-moi/). 
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У Кам'янці-Подільському офіційно відкрили дитяче містечко для 

адаптації та соціалізації внутрішньо переміщених дітей. Містечко відкрите за 

ініціативи та підтримки Офісу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України спільно з Кам’янець-Подільською міською 

радою, проєктом From Ukraine та UNICEF Ukraine. Дитяче містечко 

працюватиме впродовж літа, де з дітками працюватимуть педагоги, психологи та 

волонтери 

(https://ye.ua/syspilstvo/58891_U_Kam_yanci_Podilskomu_vidkrili_unikalne_dityac

he_mistechko_dlya_pereselenciv.html?fbclid=IwAR01cTe11ZNlQbGEDeUMsNsyb

Q92e_PAlrP3_oSf-4d6PlcscqSrVTqWk-8). 

У місті Кам’янець-Подільський продовжуються спеціальні благодійні 

покази сучасного українського кіно в рамках V Міжнародного 
кінофестивалю «Бруківка». В травні показано конкурсну програму 

Херсонського фестивалю короткого метру «КіноДжем». Це анімаційні стрічки, 

художні ігрові короткі метри та авторське жанрове кіно. До Дня української 

піхоти відбулася всеукраїнська прем’єра повнометражного документального 

фільму «Вільна людина. Проща» про історію десантника ЗСУ, ветерана АТО, 

блогера, мандрівника та письменника Валерія Маркуса. 

На кінофестивалі відбулася презентація документального фільму 

«Депортація 44-46» режисерки із Києва Олесі Моргунець-Ісаєнко. Глядачі 

переглянули фільми вітчизняних та зарубіжних режисерів різних жанрів у готелі 

«7 Днів», а у кінотеатрі «Дружба» відбувся спеціальний показ українських 

коротких метрів та повнометражного фільму «Черкаси» режисера Тимура 

Ященка. 

У Білогірській територіальній громаді, за ініціативи Хмельницької 

обласної державної адміністрації та Фонду «Захист Хмельниччини», відбулася 

низка заходів в рамках розважально-культурного івенту «Діти – дітям» для 

дітей, які вимушено покинули свої оселі та оселилися в громаді. Діти зустрілися 

з «зірковим десантом» – артистами, які беруть участь у благодійних заходах на 

Хмельниччині: Олександром Педаном, Лесею Нікітюк, Вадимом Мичковським 

(дядя Жора). 

Центр культури і дозвілля, КЗ «Білогірська центральна бібліотека» 
спільно з Хмельницьким обласним благодійним фондом «Калиновий шлях» 

провели акцію «З Україною в серці». Кошти, які були зібрані під час заходу, 

спрямовані на підтримку ЗСУ. 

У Ямполі відбувся флешмоб «Ми стоїмо за Україну» на підтримку воїнів-

земляків. 

Самчиківський старостат спільно з Державним історико-культурним 

заповідником «Самчики» провели рибальський турнір «Блесна Перемоги» з 

метою психологічного розвантаження земляків та запрошених військових.  

На центральній площі Красилівської міської територіальної громади 

відбулася благодійна мистецька акція «Все буде Україна», яка об’єднала жителів 

і гостей громади у спільному бажанні підтримати Збройні сили України задля 

Перемоги.  

У Чемерівцях відбувся благодійний концерт «Все буде Україна» на 
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підтримку героїв-захисників. 

У Старокостянтинові та Нетішині відбулися благодійні концерти «Все 

буде Україна» Національного президентського оркестру і народних артисток 

України сестер Галини і Лесі Тельнюк у межах національного мистецького 

проєкту «Бій за Україну». 

В рамках Освітнього хабу Хмельниччини на базі Кам’янець-

Подільського коледжу культури і мистецтв відбулися майстер-класи: 

«Писанкарство України: символіка знаків та кольорів, традиційні техніки 

розпису» (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2748); «Витинанка як вид 

декоративно-прикладного мистецтва» 

(http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2749); «Браслети дружби» 

(http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2736); із Самчиківського розпису 

(http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2729). 

У коледжі відбувся цикл творчих зустрічей викладачів та студентів із 

Неупокоєвим Р. М., заслуженим діячем мистецтв України, актором, режисером, 

драматургом, завідувачем кафедри мистецтва театру ляльок Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-

Карого (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2731). 

На території замку князів Острозьких розпочав свою роботу будиночок 

пригод «Book-box» за ініціативи Управління культурної політики та ресурсів 

Старокостянтинівщини. Фахівці культури протягом неділі, понеділка, вівторка 

та середи з 12.00 до 15.00 для діток організовують цікаві розваги, пізнавальні 

майстер-класи, квести, вікторини 

(http://starlibrari.at.ua/news/vidkrittja_book_box_knizhkovikh_prigod/2022-05-30-

1526). 

Бібліотечна справа 
У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці продовжує 

працювати центр реєстрації переселенців для отримання грошової допомоги від 

агентства Організації Об’єднаних Націй. 

В приміщеннях Старокостянтинівської центральної бібліотеки та 

Шепетівської міської бібліотеки № 1 запрацювали центри з реєстрації 

внутрішньо переміщених осіб для отримання грошової допомоги від агентства 

Організації Об’єднаних Націй.  

Протягом травня в публічних бібліотеках області продовжується 

реалізація волонтерських проєктів: плетіння маскувальних сіток, виготовлення 

оберегів для бійців, збір книг для військових частин міста та шпиталів, дитячих 

малюнків для воїнів та гуманітарної допомоги; приготування їжі для біженців та 

захисників; чергування на пунктах видачі гуманітарної допомоги тощо 

(https://cutt.ly/qGKFSfK; https://www.facebook.com/Ярмолинецька-центральна-

бібліотека-320293055324968/?ref=page_internal). 

Фахівці публічних бібліотек проводять заходи для внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово перебувають у територіальних громадах. У 

бібліотеках для ВПО відбулися зустрічі з психологами, консультації юристів, 

творчі та поетичні зустрічі, виготовлення оберегів для військових, творчі hand-
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made; майстер-класи з зефіропластики, миловаріння, малювання картини 

акварельними фарбами, виготовлення ляльок-мотанок в патріотичних кольорах, 

виготовлення оберегів для воїнів, аплікації; заняття в Першій професійній студії 

пісочної анімації під керівництвом Оксани Мергут 

(https://www.facebook.com/groups/596783510687944; https://www.facebook.com/ -

357102041082626/; 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1492

#gsc.tab=0; https://www.facebook.com/ -1366852629996612/; 

https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/315398695818507

6/). 

Публічні бібліотеки області долучилися до онлайн-марафону #КодНації, 

присвяченого Всесвітньому Дню вишиванки 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_20_1/2022_05_20_1.php). 

У публічних бібліотеках відбувся цикл заходів: акція «Вишиванка – 

захиснику» (Хмельницька ОЮБ – 

http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1427:2022-05-

20-09-55-07&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26); майстер-класи з 

вишивання кольоровим піском вишиванки разом з Першою професійною 

студією пісочної анімації (https://www.facebook.com/ -357102041082626/); 

виготовлення листівки та оздоблення вишитої сорочки 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1497

#gsc.tab=0); презентація книги доктора історичних наук – Лілії Іваневич 

«Традиційний одяг Поділля» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1495

#gsc.tab=0); лекція «Українська вишита сорочка» 

(https://www.facebook.com/niaz.kamenec). 

До Дня матері в бібліотеках області відбулися: майстер-класи з 

виготовлення вітальних листівок та подарунків для матусь 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1490

#gsc.tab=0; https://www.facebook.com/ -1366852629996612/).  

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Відбувся правовий коучинг «Скарби громади: комунальне майно» на 

платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_31_1/2022_05_31_1.php). 

Проведено розширене засідання Президії Хмельницької обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України до Всеукраїнського дня 

краєзнавства на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_27_4/2022_05_27_4.php). 

Відбулася творча зустріч з українською письменницею Мілою Іванцовою 

«Теплі історії про радість і сум» на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_26_8/2022_05_26_8.php). 

Для мешканців Заслучненської сільської територіальної громади, 

користувачів публічних бібліотек проведено Skype-консультування з правових 

питань (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_26_7/2022_05_26_7.php). 
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Відбулася зустріч з психологом на тему «Війна… Чи можливо зберегти 

здорові стосунки» в рамках психологічного полілогу «Слухай. Говори. Дій» на 

платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_26_1/2022_05_26_1.php). 

До Дня Південного Бугу відбулася міжнародна панельна онлайн-

дискусія «Екологічний стан річки Південний Буг у межах міста Хмельницького 

та шляхи його покращення» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_24_7/2022_05_24_7.php). 

Відбулося онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» 

на тему «Герой… Хто ж насправді гідний цього звання» до Дня Героїв для 

юристів системи безоплатної правової допомоги Хмельниччини на платформі 

ZOOM (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_24_2/2022_05_24_2.php). 

Відбулася літературна година «Голос душі великого народу», до 161-х 

роковин перепоховання Тараса Шевченка в Україні на Чернечій горі, на 

платформі Zoom (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_18_6/2022_05_18_6.php). 

Відбулася правова година «Діяльність Національної служби 

посередництва і примирення щодо вирішення трудових спорів і конфліктів» для 

працівників закладів культури області на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_18_4/2022_05_18_4.php). 

Проведено юридичні дебати «Європейські цінності та стандарти щодо 

верховенства права та поваги до прав людини» до Дня Європи в Україні 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_18_1/2022_05_18_1.php). 

Відбулася лекція «Історія формування колекції Хмельницького обласного 

художнього музею (ХОХМ)» за участю науковиці Олени Скорук до 

Міжнародного дня музеїв 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_17_9/2022_05_17_9.php). 

Відбулися юридичні поради «Правила гарного сусіда» для користувачів 

публічних бібліотек області на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_17_6/2022_05_17_6.php). 

Проведено інформаційну годину «Скандинавська ходьба: спорт і 

оздоровлення» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_13_1/2022_05_13_1.php). 

Відбулась зустріч «Євробібліомайданчик: бібліотеки у системі 

забезпечення євроінтеграційних процесів України» з представниками Мережі 

Центрів європейської інформації України (ЦЄІ) для бібліотек територіальних 

громад області до Дня Європи в Україні 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_12_4/2022_05_12_4.php). 

Відбулося Art-знайомство з творчим спадком Бориса Шнайдера – члена 

Національної cпілки художників України, художника декоративно-ужиткового 

мистецтва, уродженця с. Самчики Старокостянтинівського району на платформі 

Google Meet (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_12_3/2022_05_12_3.php). 

Відбулася інформаційно-просвітницька лекція щодо небезпеки від мін 

та вибухонебезпечних предметів «Мінна безпека» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_11_2/2022_05_11_2.php). 

Відбулася онлайн-зустріч представників системи професійно-технічної 

освіти Хмельниччини та Нідерландів, ініціатором і перекладачем якої є волонтер 
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Павло Везденецький, голова благодійного фонду «Інноватика» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_10_8/2022_05_10_8.php). 

До Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні відбулася онлайн-зустріч поколінь «Тих днів не змовкне слава» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_05_6/2022_05_05_6.php). 

У бібліотеці стартував розмовний клуб «Скажи мені українською». 

Коучем занять став філолог, український письменник, автор історично-

детективних романів Юрій Даценко 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_27_3/2022_05_27_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_25_8/2022_05_25_8.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_20_7/2022_05_20_7.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_18_3/2022_05_18_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_13_5/2022_05_13_5.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_11_1/2022_05_11_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_06_6/2022_05_06_6.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_04_3/2022_05_04_3.php) та курс занять з 

новою групою слухачів «Німецька для початківців» з волонтеркою Софією 

Волошиною (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_30_2/2022_05_30_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_25_7/2022_05_25_7.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_23_2/2022_05_23_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_18_5/2022_05_18_5.php). 

Продовжуються заняття безкоштовного експрес-курсу з нідерландської 

мови (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_30_1/2022_05_30_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_26_4/2022_05_26_4.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_23_1/2022_05_23_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_19_6/2022_05_19_6.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_16_2/2022_05_16_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_13_5/2022_05_13_5.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_06_1/2022_05_06_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_02_1/2022_05_02_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_04_4/2022_05_04_4.php).  

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 
У виставковій залі відкрито персональну виставку робіт Галини 

Коновалової «Оркестр природи» 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1425:2022-05-

11-08-10-47&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

В рамках роботи пункту доступу до безоплатної правової допомоги для 

ВПО проведено зустріч з юристом на тему «Кримінальна відповідальність за 

правопорушення, скоєні під примусом». 

Відбувся концерт «Україно, ти моя молитва» студентської молоді 

Хмельницького музичного коледжу ім. В. Заремби. 

Для колективу бібліотеки медик-волонтер Валентин Солдатов провів 

навчання з надання домедичної допомоги. 

У читальній залі відбулись батли з настільних ігор 
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(https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 
У бібліотеці стартував проєкт «Правила безпечної поведінки», 

організований спільно з управлінням патрульної поліції у Хмельницькій області 

для дітей-переселенців молодшого шкільного віку 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1500#gs

c.tab=0; 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1492#gsc

.tab=0). 

Бібліотека спільно з волонтерами Творчої Сотні «Рух до перемоги» та 

Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури та мистецтв 

провели літературно-мистецьку акцію «З любов’ю заради миру» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1499

#gsc.tab=0). 

В Арт-холі бібліотеки відкрито виставку плакатів хмельницьких 

художників «Світло переможе темряву!», на якій експонується 23 роботи 

відомих митців Хмельниччини – Якова Павловича, Олега Бобровського, 

Володимира Карвасарного та Миколи Мельничука 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1493

#gsc.tab=0). 

Розпочав роботу бібліотечний кінозал «Чарівний екран» за сприяння 

«Артхаус Трафік», «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа» 

(https://www.facebook.com/ -1366852629996612/). 

У бібліотеці відбулися Шевченківські читання з нагоди 161-ї річниці 

перепоховання великого світоча української нації 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1498

#gsc.tab=0). 

Відбувся День музею у бібліотеці. Секрети та таємниці для читачів та 

колективу бібліотеки відкривали співробітники Державного історико-

культурного заповідника «Самчики» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1496

#gsc.tab=0). 

У бібліотеці відбулася зустріч з працівниками ДСНС в Хмельницькій 

області «Твоя безпека – в твоїх руках» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1494

#gsc.tab=0). 

Відбулися юридичні діалоги «Що таке юридична відповідальність та як 

вона може застосовуватися до неповнолітніх» за участю старшого інспектора 

ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції Боднарук 

Алли Григорівни (https://www.facebook.com/ -1366852629996612/). 

В рамках реалізації проєкту «Книготерапія від письменника» відбулася 

онлайн-зустріч з казкаркою із Рівненщини Марією Солтис-Смирновою 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1489

#gsc.tab=0) та онлайн-знайомство «Творчий світ Оксани Лущевської». 
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В рамках реалізації проєкту «Читання в парку» в міському сквері 

продовжує працювати бібліолокація 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1488

#gsc.tab=0). 

Відбулося онлайн-зібрання клубу «Крок» на тему «Як не стати жертвою 

роботодавців-шахраїв» (https://www.facebook.com/%D0% -1366852629996612/). 

 

В рамках проєкту «Вільно ХАБ» на базі Чемеровецької центральної 

бібліотеки запрацювала багатофункціональна дитяча кімната для внутрішньо 

переміщених осіб та усіх, хто має бажання корисно та цікаво провести час 

(https://www.facebook.com/ -

2033704120221268/photos/pcb.3228706630721005/3228706227387712/). 

У Кам’янець-Подільській центральній бібліотеці імені Костя Солухи 

відбулася зустріч з актором Київського Театру на Подолі, відомим кіноактором, 

поетом, бардом, а віднедавна – учасником оборони Києва, тероборонівцем 

Дмитром Лінартовичем та презентація книги Славка Полятинчука «Повернення 

Тараса Бульби» для внутрішньо переміщених осіб. 

На базі Хмельницької центральної публічної бібліотеки стартував цикл 

онлайн-тренінгів «Інформаційна та кібербезпека», які організувала Українська 

бібліотечна асоціація у партнерських бібліотеках Вінниці, Запоріжжя, Львова, 

Тернополя та Хмельницького в межах проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: 

підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), що 

впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за підтримки Швеції 

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

=2871).  

У Хмельницькій центральній публічній дитячій бібліотеці відбулася 

мистецька акція «Музика на всі часи» спільно з викладачами Хмельницької 

школи мистецтв «Заріччя» (https://www.facebook.com/kulturaxm). 

У Ярмолинецькій центральній бібліотеці відбулася презентація книги 

луганської письменниці Наталії Міхайлової «Три кольори осені». 

Віньковецька центральна бібліотека стала учасником проєкту 

«ВільноХаб». В рамках проєкту створено бібліотечний простір «LIB-spase», де 

діти від 5 років та молодь з когорти внутрішньо переміщених осіб, а також всі, 

хто потребує емоційного розвантаження, психологічної підтримки, отримання 

нових знань мають можливість провести цікаво дозвілля. 

В Полонській центральній бібліотеці в рамках роботи Пункту 

європейської інформації розпочалися заняття з розмовної англійської мови, які 

проводить вчитель англійської мови В. Котик. 

В Старокостянтинівській центральній бібліотеці розпочали роботу 

безкоштовні мовознавчі студії «Спілкуємось українською» 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100014923188201) та реалізовується 

проєкт «Сад. Город. Квітник. 1000+1 порада». Проєкт організували в рамках 

всеукраїнської ініціативи «Сади Перемоги». Ініціатива була започаткована 

проєктом SURGe Support to Ukraine’s Reforms for Governance «Супровід 

урядових реформ в Україні», що впроваджується Alinea International за 
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фінансової підтримки Уряду Канади. До її підтримки долучилося Міністерство 

розвитку громад та територій, Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. В бібліотеці створили власний насіннєвий банк 

(https://m.facebook.com/profile.php?id=100014923188201). 

У КЗ «Центральна бібліотека Чорноострівської селищної ради» 

відбулася презентація книги-казки «Про Царицю Громовицю і Кропив’яного 

Короля» української письменниці Оксани Радушинської 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1491

#gsc.tab=0). 

Зіньківською сільською центральною публічною бібліотекою на 

території Свято-Вознесенської церкви був проведений захід «Молитва за 

кожного воїна-героя, кожне місто-герой». 

У бібліотеці-філії № 3 Кам’янець-Подільської МЦБС відбулася творча 

зустріч з сучасною українською письменницею, педагогом, перекладачем, 

журналісткою, лауреаткою конкурсу «Коронація слова», володаркою титулу 

«Золотий письменник України», «Краща книга року» киянкою Мілою 

Іванцовою. 

Хмельницька центральна публічна бібліотека, центральна публічна 

дитяча бібліотека та бібліотека-філія № 10 ім. Д. М. Брилінського 

Хмельницької МЦБС працюють за проєктом «ВільноХАБ» щодо підтримки 

внутрішньо переміщених дітей та молоді на базі бібліотек 

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

=2891; 

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

2887; 

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

2881; 

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

2880; 

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

2876; 

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

2851). 

В бібліотеці-філії № 13 Хмельницької міської централізованої 

бібліотечної системи запрацював Агентський пункт Головного управління 

Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Для відвідувачів тут 

доступними є всі послуги, які надає Головне управління Пенсійного фонду 

області 

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

=2885). 

Фестивалі 

У Кам’янець-Подільському відбувся ІI Відкритий фестиваль-конкурс 

художньої творчості та виконавського мистецтва «Легенда мистецтва старого 

Кам’янця», який організував Кам’янець-Подільський міський Будинок культури. 
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У фестивалі-конкурсі взяли участь студенти Кам’янець-Подільського коледжу 

культури і мистецтв (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2745). 

На базі Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка відбувся V Всеукраїнський музичний конкурс «Music Uni Fest», 

у якому взяли участь студенти Кам’янець-Подільського фахового коледжу 

культури і мистецтв (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2740). 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені 

Михайла Старицького відбулася прем’єра мистецького проєкту «Бій за 

Україну» (https://khm.gov.ua/uk/content/u-hmelnyckomu-startuvav-nacionalnyy-

mysteckyy-blagodiynyy-proyekt-biy-za-ukrayinu). 

Відбулися благодійні покази: дитячої вистави «Дюймовочка і Метелик», 

«Світлофор Моргайко»; драми «Украдене щастя»; музичної комедії «Ханума», 

«Сватання на Гончарівці», «За двома зайцями»; комедії «Приборкання 

норовливої», «Божевільна ніч або № 13»; романтичної комедії «Одруження по-

англійськи»; казки «Велике жабеня»; драмеді «Кайдаші».  

Відбувся благодійний концерт до Дня Матері. 

Частина благодійних внесків, які були пожертвувані глядачами під час 

відвідування вистав та концертів, були перераховані на підтримку ЗСУ 

(https://www.facebook.com/groups/teatrstarickogo/). 

У Хмельницькому Академічному обласному театрі ляльок «Дивень» 

відкрито літній дворик, де маленькі гості можуть розважатися на вулиці. 

Щосереди та щочетверга, а також щосуботи та щонеділі протягом місяця 

відбулися покази вистав. Діти з внутрішньо переміщених осіб відвідували заходи 

безкоштовно. Глядачі протягом місяця переглянули вистави: «Оленка та 

Іванко»; «Бука»; «Ослик Мафін»; «Лікар Айболить»; «Теремок»; «Колобок»; 

«Гноми Доброї Білосніжки»; «Гусеня»; «Карлсон, що живе на сцені»; «Чарівна 

Лампа Алладіна»; «Маленька Чарівниця»; «Красуня і Чудовисько»; «Уроки 

Матінки-кози»; «Лисичка і Ведмідь»; «Пригоди поросят»; «Чарівна жаба»; 

«Страшко». 

До Міжнародного дня музеїв у театрі реалізується мистецький проєкт 

«Мистецтво очима дітей» Хмельницького обласного краєзнавчого музею. 

Щочетверга Анастасія Чижевська – дитячий психолог, нейропсихолог, 

арт-терапевт проводить арт-терапію з виготовлення ловців снів. Представники 

ГО «Батьківська ініціатива міста Хмельницького» для маленьких відвідувачів 

театру розповіли як себе поводити, якщо натрапив на вибухонебезпечний 

предмет. 

Продовжують проходити уроки української мови для діток з внутрішньо 

переміщених родин від казкарки Ольги Рибчинської. 

Артисти театру відвідали Гвардійську територіальну громаду. Дітям з 

внутрішньо переміщених родин, які проживають тимчасово на території громади 

було показано казку «Пригоди Поросят». 

В рамках соціального проєкту «Арт-терапія для тимчасово переміщених 

родин» щовівторка організовано екскурсії до Державного історико-культурного 
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заповідника «Межибіж» (https://www.facebook.com/ -108301901648344/). 

У Хмельницькому монотеатрі «Кут» відбувся показ монодрами 

«Мазепа», а кошти з продажу квитків віддали на потреби Збройних Сил України. 

У Центрі культури мистецтв «Розмай» Кам’янця-Подільського відбулася 

вистава «Веселий Роджер» за участю акторів театру-студії «Тандем». 

До 140-річчя з дня народження відомого українського композитора Кирила 

Стеценка оперний театр «Щедрик» Нетішинської школи мистецтв 

представив прем’єру опери «Івасик-Телесик». 

Хмельницька обласна філармонія продовжує проведення благодійних 

концертів «Все буде Україна». Вхід вільний, але кожен може долучитися до 

збору коштів на потреби ЗСУ. В рамках циклу відбулися концерти: «З піснею 

до перемоги», «НЕЗЛАМНІ» за участю Академічного ансамблю пісні і танцю та 

Дитячої студії «Козаки Поділля»; до Дня Європи – за участю академічного 

симфонічного оркестру філармонії, хору Академічного ансамблю пісні і танцю 

«Козаки Поділля» та солістів філармонії. У День вишиванки артисти філармонії 

провели концерт в ТРЦ «Оазис» та біля ТЦ «Дитячий світ» за участю хору 

Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» та солістів Ярослава 

Камінського, Марини Клишнати та Дитячої студії при Академічному ансамблі 

пісні і танцю «Козаки Поділля»; поблизу кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка відбувся 

концерт Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового 

оркестру; піаніста Андрія Кутасевича (м. Київ); гурту «Родина», М. Довгальова 

та О. Івасюк; «Все буде гаразд» за участю Академічного симфонічного оркестру; 

«Коли розлучаються» за участю артисток Хмельницької філармонії Фатіми 

Чергіндзії і Анни Попової. 

Відбувся авторський концерт Станіслава Ярецького «Голос» за участю 

Камерного оркестру філармонії та Хмельницького академічного муніципального 

камерного хору. 

Відбувся концерт Хмельницького академічного муніципального 

камерного хору на підтримку Збройних Сил України 

(https://khm.gov.ua/uk/content/29-travnya-vidbudetsya-blagodiynyy-koncert-

municypalnogo-kamernogo-horu). 

В залі Хмельницької музичної школи № 1 ім. М. Мозгового відбувся 

благодійний концерт на підтримку ЗСУ студентів і випускників Київської 

національної музичної академії України імені П. Чайковського кафедри 

оперного співу (https://khm.gov.ua/uk/content/u-hmelnyckomu-vystupyly-studenty-

kyyivskoyi-nacionalnoyi-muzychnoyi-akademiyi). 

У Хмельницькій школі мистецтв «Заріччя» відбувся концерт 

«Мистецтво єднає нас» вокального дуету у складі Куян Роксолани та 

Федоровської Валерії (https://www.facebook.com/kulturaxm). 

У Самчиках відбувся благодійний концерт від учасників Ліги сміху 

«Батальйону бойового настрою Поділля». Гумористи з команд «Відпочиваємо 

разом» (м. Хмельницький), «Наш формат» (м. Кам’янець-Подільський) і 

«Вінницькі» (м. Вінниця) проводять серію концертів на підтримку Збройних Сил 

України. 

Вихованці Новоушицької дитячої мистецької школи разом з 
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викладачами провели благодійний концерт на підтримку ЗСУ. 

У Нетішинській школі мистецтв відбувся сольний концерт Єлизавети 

Токарєвої – лауреатки міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсів та 

фестивалів із м. Маріуполь, родина якої проживає в Нетішині та сольний 

концерт випускниці, лауреатки численних регіональних, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсів та фестивалів Олександри Хвостової. 

Колектив Будинку дитячої творчості м. Славута організував благодійний 

концерт «Мистецтво заради життя» для збору коштів на підтримку 

славутчанина – важкопораненого військового ЗСУ Михайла Юрчука.  

Музейна справа 
В Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

відбулася презентація виставки плакатів Ю. Гончаренка «Досьє лютої дружби» 

(https://www.facebook.com/Mezhybizh/). 

В рамках «Музейного десанту» військові ЗСУ, які проходять реабілітацію 

у медичних закладах області відвідали Меджибізький замок. 

У Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику відбулося відкриття виставки «Кам’янецька весна». 

Відбулася музейна онлайн-година «Кам’янець – соборна столиця України 

1917 – 1920» з студентами факультету ветеринарної медицини і технологій у 

тваринництві» та «У війни не жіноче обличчя». У виставковому залі 

експонувалася виставка-розпродаж «Мистецтво за перемогу», на якій 

представлено твори митців, котрі через війну опинилися в Кам’янець-

Подільському. До уваги поціновувачів – натюрморти, пейзажі, портрети, 

сучасний і академічний живопис та роботи, виконані в техніці гарячої емалі, 

асамбляжу. Діяла благодійна виставка-продаж дитячих малюнків «Діти світу за 

мир в Україні», на якій представлені роботи дітей з різних країн світу 

(https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

У Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець» 

відбувся туристичний марафон «Місто з відкритим серцем», в рамках якого 

проходять безкоштовні тематичні екскурсії Старим містом. 

В конференц-залі відбулися урочисті збори з нагоди 45-річчя з часу 

заснування заповідника. З 18 по 29 травня діяла фотовиставка «Підсумки: від 

минулого до сьогодення». 

Для внутрішньо переміщених осіб прочитано цикл лекцій: «Стилістика 

сучасної архітектури»; «Архітектура модерну. Питання синтезу мистецтв»; 

«Баугауз: квінтесенція мистецтв і революція в дизайні»; «Антоніо Гауді. 

Філософія та архітектура». Відбулися огляди експозицій Музею мініатюр 

«Замки України» та «Історія фортифікації XV – XVII ст.». ВПО переглянули 

короткометражний фільм «Діамант Поділля». 

Відбулася презентація відеоролика «Визволення України», який 

створений у межах відеопроєкту «Війна і міф» Українського інституту 

національної пам’яті (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

В Хмельницькому обласному художньому музеї відкрито виставку 

творів художниці Надії Борецької «Вільний світ» та виставку світлин «Життя на 

https://www.facebook.com/Mezhybizh/
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«нулі»», спільно з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж», а 

також експозицію робіт І Обласного творчого фестивалю «Вчитель ART». Музей 

приєднався до благодійного ярмарку БФ «Волонтери Поділля». 

У #Арт_хабі відбувся цикл заходів: тренінги «Резилентність, 

стресостійкість: як розвивати», «Конфлікти та страх виступу перед аудиторією», 

«Професійне вигорання: профілактика», «Чекання та порушення сну. 

Засинання», «Депресивні стани: як їх подолати» з психологами БФ «Рокада»; з 

маркетингу у соціальних мережах на прикладі ХОХМ «SMM-технології у 

музейництві: підтримка культ-бренду»; з гештальт-терапевтом Сергієм 

Аніськовим та психологинею Ольгою Краснощок «Де знайти ресурс під час 

війни? Пошуки внутрішньої стабільності». Відбулися заняття з 

етноколективами «Ладовиці» та «Ладосвіти» на тему «Традиційні обрядові ігри 

українців», «Вивчення традиційного співу і танців»; засідання фотоклубу 

Хмельницької обласної організації НСФХУ. Також відбулися заняття з 

філологом Іриною Чабановою «Українська мова: актуалізація знань», «Наголос: 

знані та нові правила», «Новий український правопис», «Актуалізація знань»; з 

фотомистецтва з Антоном Бугою «Зйомка з природнім світлом», «Штучні 

джерела світла у фотографії», «Зйомка з накамерним спалахом»; літературні 

читання «Ард-двір», «Тобі, Європо, з вдячністю»; родинне заняття з 

настільних ігор з Володимиром Семенів «Грай та вивчай», «Знайомство з грою 

«Живопис». Відбулися лекції: «Основи геральдики» старшого викладача 

Хмельницької ГПА Валентина Ільїнського; «Акварельний живопис: історія та 

техніка» (на прикладі творів колекції ХОХМ) науковиці музею Марини 

Заславської; «Жінки в українському мистецтві XX – XXI ст.: як в колекції ХОХМ 

представлена творчість мисткинь» мистецтвознавиці Олени Михайловської; 

«Історія історії мистецтв» від Дмитра Михайловського. Також відбулися 

майстер-класи: «Створення оберегу: ниткова мандала», «Лялька-мотанка», 

«Дзвіночок»» від Ірини Йолтухівської; «Магія намистинок» від Олени Попик; 

«Фотолистівки в стилі скрапбукінг», «Основи акварельного письма», «Малюємо 

бавовняними паличками», «Паперова поробка» від Інни Дзюбак; «Пластилінова 

анімація» від Вадима Подзігуна; «Жива листівка» від Даніели Талаш; «Оберіг з 

паперовими пташками» та «Портрет Пікассо» від Ольги Мельник; 

«Перформативно-інтерактивний живопис» від художників Сергія та Іллі 

Школярів; «Ткацькі техніки» від Андрія Каптаря; «Фетровий пес Патрон» і 

«Совенята» від Олени Панчук; артперформанс «Майстерня трьох художників» 

митців Сергія Школяра, Іллі Школяра та Андрія Каптаря; майстерня «Тканий 

гердан», «Ткацькі техніки» з художником Андрієм Каптарем; засідання 

Хмельницького кіноклубу на теми «Вулична фотозйомка» та «Вулична 

фотографія»; інтерактивний практикум «Музейні професії»; тренаж з 

учасниками театру вогню та світла ZLights «Опановуємо ходулі»; кураторська 

екскурсія виставкою світлин фотомитців Хмельниччини від голови 

Хмельницького обласного осередку НСФУ Анатолія Іванова; фотомайстерня із 

фотографом Антоном Бугою (https://www.facebook.com/khramhohm/). 

В Хмельницькому обласному літературному музеї відбувалися 

поетичні, творчі онлайн-зустрічі за участю поетів, членів Національної спілки 
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письменників України Ніни Шмурікової-Гаврилюк, Віталія Міхалевського, а 

також поетеси, молодої літературної критикині, молодшої наукової 

співробітниці Альони Радецької на платформі Zoom . 

Відбулися літературні читання біля пам’ятника Кобзарю у 

м. Хмельницький до 161-ї річниці від Дня перепоховання Тараса Григоровича 

Шевченка на Чернечій горі. 

В музеї відбувся літературно-мистецький захід «Косовиця трав 

весняних» спільно з Хмельницькою обласною універсальною науковою 

бібліотекою у рамках обласного літературного туру «Розстану сам – лишу свою 

надію!», присвяченого до 80-річчя від дня народження відомого українського 

письменника Миколи Мачківського. 

Відбулася презентація книги Оксани Радушинської «Вірші про війну» 

(https://www.facebook.com/ -108100717313911/). 

Хмельницький обласний краєзнавчий музей організував мобільну 

виставку «Єдність у різноманітті». Відбувся авторський арт-проєкт «Музей у 

дитячому світогляді»; патріотичний майстер-клас «Берегиня роду» та 

«Вишиванка для Стефанії» до Дня вишиванки, а також відбувся хенд-мейд 

«Милі янголята» (https://www.facebook.com/okm.km.ua/). 

Музей історії міста Хмельницького представив хмельничанам і гостям 

міста одноденну виїзну виставку «Українське військо: 1917 – 1921» до Дня 

Героїв (https://khm.gov.ua/uk/content/vyyiznu-vystavku-ukrayinske-viysko-1917-

1921-bulo-rozgornuto-u-seredmisti-hmelnyckogo-u-den). 

Відбулося відкриття етнографічної виставки вишиванок з приватної 

колекції писанкарки, викладачки Хмельницької художньої школи Світлани 

Делікатної. 

Відкрилася етнографічна експозиція, присвячена мистецтву традиційної 

подільської вишивки. Виставка презентувала 25 жіночих та чоловічих 

вишиванок з різних районів Вінниччини і Хмельниччини до Всесвітнього дня 

вишиванки (https://www.facebook.com/kulturaxm). 

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося відкриття 

виставки світлин «Захисники» Костянтина Жданова до Дня Героїв 

(https://www.facebook.com/kulturaxm). 

У Музеї пропаганди (м. Шепетівка) відбувся майстер-клас «Квіти 

нашого краю» та музейне заняття «Природа рідного краю». На музейній 

платформі щотижня проходили безкоштовні курси з вивчення державної мови 

(https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka). 

У Нетішинському міському краєзнавчому музеї відбувся творчий 

майстер-клас від дизайнерки-викладача мистецької школи «Маріупольська 

школа мистецтва» Тетяни Войцешек та петриківського розпису від Надії 

Алєксєєко МШ «Нетішинська художня школа». 

В Дунаєвецькому історико-краєзнавчому музеї розпочато флешмоб 

«Місто, яке нас прихистило». Ідея проєкту виникла у ВПО, які діляться своїми 

історіями та враженнями від Дунаєвецького краю. 

В Деражнянському міському історичному музеї відбулося відкриття 

виставки «Ну, як таки, щоб воля – та пропала? Се так колись і вітер пропаде». 
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Мистецьку колекцію Єви Заруцької презентувала кандидат філологічних наук, 

мистецтвознавець та письменниця Галина Черниш. В експозицію виставки 

ввійшли 30 поліських вишиванок, виконаних техніками «хрестиком» та 

«гладдю». Художниця Ольга Жолобович презентувала благодійну виставку-

аукціон картин «Нескорена весна». 

Відбулася презентація книги Лілії Іваневич «Традиційний одяг українців 

Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Історія, класифікація, 

конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості» у Музеї історії 

міста Хмельницького (https://www.facebook.com/kulturaxm); у Хмельницькому 

обласному літературному музеї (https://www.facebook.com/ -108100717313911/);  

у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї 

(https://www.facebook.com/okm.km.ua/) та у музеї села Зіньків. 

Клубна робота 

В Кам’янець-Подільському міському Будинку культури відбувся 

благодійний ІІ відкритий фестиваль-конкурс художньої творчості та 

виконавського мистецтва «Легенда мистецтва старого Кам’янця». 

Віньковецький центральний будинок культури спільно з селищною 

радою провели акцію збору коштів для ЗСУ «Придбай квіти – підтримай 

захисника», а також відбувся майстер-клас з вишивання на повсякденному одязі 

патріотичних орнаментів за участю Євдокії Заєць та діяла виставка її робіт. 

У Будинку культури с. Старий Кривин Нетішинської ТГ відбувся 

майстер-клас з виготовлення подарунків для мам до Дня матері. 

Колектив Славутського міського палацу культури на міській площі 

провів благодійну концертну програму «Все буде Україна» для збору коштів на 

лікування важкопораненого воїна ЗСУ, славутчанина Богдана Слободенюка. 

В Старокостянтинові у Центрі культури імені Володимира Ножки 

працює пункт видачі гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених 

осіб. Відкрито арт-майстерню «Промінчики Сонця». Локація працювала для 

дітей внутрішньо переміщених осіб. 

У Волочиському Центрі культури та дозвілля «Гармонія» відбувся 

благодійний концерт на підтримку ЗСУ. 

Біля Великомацевицького будинку культури Старокостянтинівської 

міської територіальної громади заклали «Сад Перемоги», посадивши фруктові 

дерева. 

Вшанування пам’яті 
В с. Ходорівці Кам’янець-Подільської міської територіальної громади 

відкрито меморіальна дошку на честь загиблого у 2014 році Романа Наглюка. 

Виставкова діяльність 
В Хмельницькому на площі біля кінотеатру імені Т. Г. Шевченка 

Хмельницька художня школа розгорнула виставку творів своїх учнів, 

присвячену Дню Героїв. На 10 стендах представлено 65 дитячих робіт 

(https://www.facebook.com/kulturaxm). 

В Школі іконопису «Нікош» м. Хмельницький відкрилась персональна 

виставка «Рух на межі» члена Національної спілки художників України, 
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викладача Хмельницької художньої школи Вадима Піщерського 

(https://www.facebook.com/kulturaxm). 

Підвищення кваліфікації 

Фахівцями Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

проведено: 

-День спеціаліста «Бібліографічна діяльність бібліотек ОТГ: основні 

вимоги та правила» для працівників публічних бібліотек територіальних громад 

Хмельницької області на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_26_5/2022_05_25_5.php); 

-методичну вервечку «Робота бібліотек Хмельниччини в умовах воєнного 

стану» для фахівців центральних бібліотек територіальних громад області. На 

платформі ZOOM до участі долучилися 64 учасники – представники 38 

територіальних громад 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_05_20_9/2022_05_20_9.php). 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели обласну онлайн-нараду «Діяльність театральних 

колективів області під час воєнного стану» для керівників театральних 

колективів та методистів з театрального жанру клубних закладів на платформі 

ZOOM (https://honmccm.com.ua/onlajn-narada-kerivnykiv-teatralnykh-kolektyviv-

ta-metodystiv-z-teatralnoho-zhanru-klubnykh-zakladiv/); онлайн-годину 

професійного спілкування директорів мистецьких шкіл Хмельницької області 

(https://honmccm.com.ua/onlajn-hodynu-profesijnoho-spilkuvannia-dyrektoriv-

mystetskykh-shkil-khmelnytskoi-oblasti/); онлайн-нараду методистів з вокально-

хорового жанру базових (центральних) клубних закладів на платформі ZOOM 

(https://honmccm.com.ua/pratsivnykamy-khmelnytskoho-oblasnoho-naukovo-

metodychnoho-tsentru-kultury-i-mystetstva-bula-provedena-na-platformi-zoom-

oblasna-onlajn-narada/); онлайн-нараду методистів та відповідальних працівників 

клубних закладів територіальних громад, які організовують роботу з жанрів 

«Образотворче мистецтво» і «Декоративно-прикладне мистецтво» 

(https://honmccm.com.ua/online-narada-klubi-tg/); онлайн-годину професійного 

спілкування директорів базових (центральних) клубних закладів територіальних 

громад Хмельницької області» (https://honmccm.com.ua/on-lajn-hodyna-

profesijnoho-spilkuvannia-dyrektoriv-bazovykh-tsentralnykh-klubnykh-zakladiv-

terytorialnykh-hromad-khmelnytskoi-oblasti/). 

Методисти відділу мистецьких навчальних закладів та підвищення 

кваліфікації Хмельницького ОНМЦКіМ взяли участь у роботі науково-

практичної онлайн-платформи «Мистецька освіта «WAR-POST»: історії, 

реалії, перспективи». Організатором заходу виступила ГО «Всеукраїнська 

асоціація закладів мистецької освіти» (https://honmccm.com.ua/naukovo-

praktychna-on-lajn-platforma-mystetska-osvita-war-post-istorii-realii-perspektyvy/) 

та «Мистецька освіта «WAR-POST»: стратегії виживання та розвитку початкової 

мистецької освіти в умовах військового стану» 

(https://honmccm.com.ua/mystetska-osvita-war-post-stratehii-vyzhyvannia-ta-

rozvytku/). 
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Заступник директора ХОНМЦКіМ та завідуюча відділом народної 

творчості та нематеріальної культурної спадщини взяли участь у практичному 

семінарі «НКС в часи війни: алгоритм дій зацікавлених сторін та організацій 

культури» з підтемою «Відстеження динаміки мінливої ситуації, роль 

опитування» (https://honmccm.com.ua/praktychnyj-seminar-nks-v-chasy-vijny-

alhorytm-dij-zatsikavlenykh-storin-ta-orhanizatsij-kultury/). 

У Старосинявській центральній бібліотеці для фахівців сільських 

бібліотек територіальної громади відбувся семінар «Сучасні тенденції розвитку 

сільської бібліотеки» (https://www.facebook.com/logbibsin). 

У Старокостянтинівській центральній бібліотеці проведено семінар 

«Універсальна десяткова класифікація: вивчення та впровадження» для 

бібліотечних працівників бібліотечної системи 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100014923188201). 

 

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