
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за червень 2022 року 

 

Загальні питання 

Обласні заклади культури продовжують проводити волонтерські 

заходи, що проходять у Хмельницькому академічному обласному театрі 

ляльок для дітей сімей внутрішньо переміщених осіб  

(https://www.facebook.com/okm.km.ua/); (https://www.facebook.com/ -

357102041082626/ 

У Хмельницькому відбувся перформанс «Діти проти війни», 

приурочений Дню вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної 

агресії росії проти України, що відзначається в нашій державі другий рік 

поспіль 4 червня (https://khm.gov.ua/uk/content/dity-proty-viyny). 

До Дня Конституції України в населених пунктах області відбулися 

урочистості, покладання квітів до підніжь Меморіалів загиблих Героїв за 

Незалежність, до пам’ятників Т. Г. Шевченку. Також відбулися майстер-

класи, акції, виставки, благодійний ярмарки та благодійні концерти. В 

Хмельницькому у сквері імені Т. Шевченка відбулася мистецька акція 

«Об’єднані вірою». 

В рамках культурно-мистецької акції «З любов’ю до України!» 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтва презентував: збірку творів для дитячого духового оркестру 

«Мелодія фанфар» братів Вадима та Євгена Гжегожевських; збірку творів 

для народних хорів «З любов’ю до України – виплакана талантом подружжя 

Миколи та Марії Гречківських», навчально-методичного посібника 

«Самчиківський розпис» за авторством Таїсії Стан і Віктора Раковського, а 

також науковий вісник «Межибіж» та збірник статей «Археологічні та 

історико-культурні дослідження та реставрація 2018 – 2020 років». 

В рамках заходу відбувся майстер-клас з самчиківського розпису 

(https://honmccm.com.ua/zakhid-do-dnia-konstytutsii-ukrainy/ та презентація 

робіт викладачів мистецьких навчальних закладів – учасників 

мистецького проєкту «Мистецтво під мирним небом» 

(https://honmccm.com.ua/mystetskyj-proiekt-mystetstvo-pid-myrnym-

nebom-do-dnia-konstytutsii-ukrainy/). 
До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни покладені квіти 

до пам’ятних знаків та Меморіалів Слави. 

В м. Ізяслав відбулися XI Річинські читання – проєкт вшанування 

пам'яті Арсенія Річинського – волинського українського громадського, 

політичного і церковного діяча, композитора, фотографа, краєзнавця, 

основоположника української етнології, релігії, святого сповідника, лікаря. 
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Проєкт, що об'єднав київських, ізяславських, подільських науковців, 

священство та громадських діячів, представників місцевого самоуправління 

міст Ізяслава, Кременця, Шумська. 

До Міжнародного дня захисту дітей в населених пунктах області 

відбулися святкові концерти, мистецькі акції, майстер-класи. У 

Хмельницькій міській територіальній громаді стартувало щорічне 

«Бібліотечне літо» 

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

id=2912). 

В Кам’янці-Подільському, за ініціативи голови Хмельницької 

обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, відбувся захід в рамках 

розважально-культурного івенту «Діти – дітям» спільно з військовим 

десантом. 

В Старокостянтинові відбулася тиха акція  пам’яті про загиблих дітей 

в Україні в наслідок збройної агресії росії. 

У Городку відбулася патріотично-мистецька акція «Час обрав  нас» за 

участю військового оркестру із Кам’янця-Подільського. 

У Полонному відбулася благодійна акція «Разом до перемоги» за 

підтримки БО «БФ «Шлях добробуту», БФ «Свідомі» та Полонської міської 

ради на підтримку ЗСУ. В рамках акції організовано ярмарок. 

У Теофіполі відбувся благодійний ярмарок «Україна понад усе!» 

Зібрані кошти перераховано на потреби ЗСУ. 

В місті Кам’янець-Подільський проходили  спеціальні благодійні 

покази сучасного українського кіно в рамках V-го Міжнародного 

кінофестивалю «Бруківка». Вирученні кошти направлені на підтримку 

ЗСУ. 

Бібліотечна справа 

У публічних бібліотеках області до Дня Конституції України 

відбулися години спілкування, зустрічі з юристами, конкурси малюнків, 

вікторини, правові години, майстер-класи з виготовлення патріотичних 

браслетів, літературні забави, відео-інформини, інформаційні години, 

виставки-інсталяції, години дозвілля, правові путівники, інформаційні відео- 

години, години-розповіді, ерудит-тайм, відео-уроки, анімовані виставки, 

правознавчі огляди. 

Протягом червня в публічних бібліотеках області продовжується 

реалізація волонтерських проєктів: плетіння маскувальних сіток, 

виготовлення оберегів для воїнів, збір книг для військових частин міста та 

шпиталів, збір дитячих малюнків для воїнів та збір гуманітарної допомоги; 

приготування їжі для біженців та захисників; чергування на пунктах видачі 

гуманітарної допомоги. 

Фахівці публічних бібліотек проводять заходи для внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово перебувають у територіальних громадах. У 

бібліотеках для ВПО відбулися зустрічі з психологами, проводилися 

майстер-класи з миловаріння, солодкої випічки, виготовлення патріотичної 

https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=2912
https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=2912


фенічки та батли з настільних ігор, заняття в Першій професійній студії 

пісочної анімації під керівництвом Оксани Мергут. 

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

https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/3181071202143

318/. 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

До Міжнародного дня захисту дітей відбулося відкриття Літнього 

читального залу під відкритим небом на майданчику перед бібліотекою 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_01_7/2022_06_01_7.php). У Літньому 

читальному залі відбулися презентації книжково-ілюстративних виставок, 

майстер-класи, правовий консалтинг 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_28_1/2022_06_28_1.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_07_1/2022_06_07_1.php 

Для мешканців Грицівської селищної територіальної громади, 

користувачів публічних бібліотек проведено Skype-консультування з 

правових питань 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_30_5/2022_06_30_3.php). 

  Відбувся правовий консалтинг «Права людини: що важливо знати 

пацієнтам та лікарям», присвячений Дню Конституції України, який відбувся 

в рамках роботи Літнього читального залу під відкритим небом 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_28_1/2022_06_28_1.php). 

Відбулася презентація видання «Анатолій Трачук. Телепортрет... на 

тлі епохи», яке присвячене 80-річчю з дня народження відомого 

хмельничанина, організатора і багаторічного керівника Хмельницької 

обласної державної телерадіокомпанії «Поділля-Центр» Анатолію Трачуку 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_24_6/2022_06_24_6.php). 

До Міжнародного Олімпійського дня відбувся «Olympiс lesson» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_24_2/2022_06_24_2.php). 

Відбулася онлайн-лекція «Права донорів в Україні», приурочена 

Всесвітньому дню донора, на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_13_5/2022_06_13_5.php). 

Відбулося онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в 

об’єктиві» на тему «Діти. Мрії. Шлях до успіху», присвячене Міжнародному 

дню захисту дітей, на платформі ZOOM. Учасники засідання переглянули 

документальний фільм «Джованні та балет на воді» режисерки Астрід 

Буссінк (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_01_6/2022_06_01_6.php). 

У бібліотеці розпочали роботу історичні студії «Україна крізь віки». 

На заняттях будуть розглянуті 10 тем з історії України: від становлення Русі-

України до історії України у ХХ сторіччі. Лектор – Микола Дзізінський, 

історик, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Хмельницький 

торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-

економічного університету» 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_30_6/2022_06_30_6.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_16_3/2022_06_16_3.php; 
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http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_10_1/2022_06_10_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_02_7/2022_06_02_7.php. 

 В рамках засідання історичних студій відбувся вечір вшанування 

«Вічна пам’ять загиблим, вічна шана живим» до Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни. Учасники переглянули та обговорили документальний 

фільм «Нічна відьма» режисерки Елісон Клеймен з колекції DOCU/КЛУБ – 

Docudays UA (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_24_1/2022_06_24_1.php). 

У бібліотеці продовжує роботу розмовний клуб «Скажи мені 

українською. Коучем занять стала вчителька української мови та літератури 

Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради Людмила 

Галкіна. 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_29_2/2022_06_29_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_29_2/2022_06_29_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_24_5/2022_06_24_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_22_5/2022_06_22_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_17_3/2022_06_17_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_15_6/2022_06_15_6.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_10_2/2022_06_10_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_09_3/2022_06_09_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_03_7/2022_06_03_7.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_01_4_1/2022_06_01_4.php 

та курс занять з новою групою слухачів «Німецька для початківців» з 

волонтеркою Софією Волошиною 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_29_3/2022_06_29_3.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_29_3/2022_06_29_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_22_2/2022_06_22_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_17_4/2022_06_17_4.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_15_2/2022_06_15_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_08_3/2022_06_08_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_03_8/2022_06_03_8.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_02_1/2022_06_02_1.php. 

Продовжуються заняття безкоштовного експрес-курсу з 

нідерландської мови з волонтером Павлом Везденецьким 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_29_4/2022_06_29_4.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_29_4/2022_06_29_4.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_22_1/2022_06_22_1.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_17_2/2022_06_17_2.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_15_1/2022_06_15_1.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_10_3/2022_06_10_3.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_08_7/2022_06_08_7.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_03_3/2022_06_03_3.php 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_01_5/2022_06_01_5.php. 
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Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

Протягом червня місяця відбувалися заходи в рамках реалізації 

проєкту соціалізації молоді через настільні ігри в рамках конкурсу 

соціальних ідей у Хмельницькій області за підтримки проєкту «Зміцнення 

міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що 

співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні в 

партнерстві з ГО «Молодь за краще майбутнє» та за сприяння NGO Youth 

Platform, ГО «Молодіжна Платформа». 

Відбулася онлайн зустріч вчителів мистецьких дисциплін області з 

відомою майстринею з виготовлення прикрас з бісеру і каміння Аллою Учик. 

В бібліотеці відбувся відкритий захист творчих випускних робіт учнів 

Вищого професійного училища № 25. В мистецькій галереї бібліотеки 

діятиме виставка творчих робіт випускників ВПУ № 25 (https://www.adm-

km.gov.ua/?p=113330). 

Відбувся правовий компас «Мої права та обов’язки в Конституції 

України» до Дня Конституції України. 

Відбувся творчий вечір «Не відрікаюсь сіяти добро» поетки Раїси 

Біберіної-Тимчук, членкині міської літературної спілки «Поділля». 

 Відбулася творча зустріч «Україна була, є й вічно буде» з Любов'ю 

Сердунич - письменницею, волонтеркою, лауреаткою Хмельницької обласної 

премії імені М. Годованця та крайової премії ім. Лесі Українки, леді ордена 

«За заслуги» ІІІ ступеня, членкинею НСПУ, НСКУ, НСЖУ та просвітянкою.  

Відбулась презентація творчості поета, краєзнавця, фотохудожника, 

гумориста, екскурсовода Ігоря Байдака спільно з міською літературною 

спілкою «Поділля» 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14

27:2022-05-20-09-55-07&amp;catid=1:2009-06-18-22-36-14&amp;Itemid=26). 

Відбувся майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Організували 

захід ГО «Жіночий антикорупційний рух спільно» з Хмельницькою 

обласною бібліотекою для юнацтва та центром правової допомоги за 

підтримки посольства Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – 

Україна», що впроваджується Українським жіночим фондом. Майстер-клас 

відбувся в межах реалізації програми «Психологічна допомога при вигоранні 

ВПО, волонтерам, громадським діячам Хмельницької області» 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14

28:2022-05-26-12-20-27&amp;catid=1:2009-06-18-22-36-14&amp;Itemid=26). 

На майданчику перед бібліотекою відбулася розважально-

пізнавальна акція «Територія щасливого дитинства» до Міжнародного дня 

захисту дітей.  

Фахівці бібліотеки в червні організували на базі спортивно-

культурного центру «Плоскирів» турнір з настільних ігор . 

(https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 
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Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

Щотижня у бібліотеці відбуваються творчі майстерки для 

наймолодших користувачів 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

11#gsc.tab=0). 

До Дня Конституції України відбулася вулична акція «Україна – це 

ми», презентовано виставку дитячих малюнків «Конституція і ми» та 

відеобудні «З Україною в серці» 

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

_id=1518#gsc.tab=0). 

У клубі віртуальних мандрів продовжуються подорожі мальовничою 

Україною 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

15#gsc.tab=0). 

Для підлітків проведено Джинсову вечірку 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

05#gsc.tab=0). 

У мистецькій вітальні бібліотеки відбулося відкриття виставки 

творчих робіт учасниць Спілки художників Дунаєвеччини «Палітра радості» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

04#gsc.tab=0). 

У бібліотеці продовжує роботу розмовний клуб «Переходь на 

українську». Модератор клубу – волонтерка Даша Слободян  

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

09#gsc.tab=0). 

У Міжнародний день друзів спільно з волонтерами Творчої сотні «Рух 

до перемоги» фахівці бібліотеки провели мистецьку акцію «З любов’ю 

заради миру» в одній з військових частин Хмельницького району.  

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

08#gsc.tab=0). 

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=15

06#gsc.tab=0). 

 

Публічні бібліотеки області 

У краєзнавчому відділі Кам’янець-Подільської центральної 

бібліотеки імені Кості Солухи відбулося відкриття персональної виставки 

«У настрої літа» Петра Ігнатьєва – фотографа Кам’янець-Подільського 

державного історичного музею-заповідника.  

У Хмельницькій центральній публічній бібліотеці Хмельницької 

міської ТГ до Всесвітнього дня біженців відбулася зустріч «Право на пошук 

безпеки» за участю БФ «Рокада», який надає соціальну та психологічну 

підтримку біженцям з різних країн, а з початком війни в Україні працює і з 

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

id=2942). 

 В Хмельницькій центральній публічній дитячій бібліотеці 

централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади з 6 по 30 червня  

працював літній табір «Книголенд». Три тижні бібліотека організовувала 

відпочинок та корисне дозвілля для групи з 12 дітей, що мешкають у 

мікрорайоні Виставка (https://www.facebook.com/kulturaxm/); 

(https://khm.gov.ua/uk/content/zavershylasya-persha-zmina-litnogo-

bibliotechnogo-taboru-knygolend). 

У КЗ «Центральна бібліотека Чорноострівської селищної ради 

відбулося відкриття культурно-мистецького простору – картинна галерея. 

У галереї експонується виставка картин «Культурна спадщина в творах 

подільських майстрів» під керівництвом художника Радиміра Міляра та його 

колег учасників студії «Відродження» м. Хмельницький – Ірини Стасюк, 

Наталї Колесник, Віталіни Квіт, Яни Сморкалової, Олесі Прокопової 

(https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1654600045/). 

Хмельницька центральна публічна бібліотека, центральна 

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

Брилінського Хмельницької МЦБС працюють за проєктом «ВільноХАБ» 

щодо підтримки дітей та молоді внутрішньо переміщених осіб. В рамках 

роботи ВільноХабу у бібліотеках проведено: заняття «Основи кібергігієни: як 

бути в безпеці» 

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

id=2926); перегляд та обговорення фільму «Жінки, що грають в ігри» 

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

id=2914); лекцію «Безпечні та небезпечні сайти» 

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

d=2939); тренінг «Основи безпечної онлайн-поведінки » 

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

d=2924); зустрічі з представниками Червоного Хреста України. 

У Віньковецькій центральній бібліотеці відбувся children-fest 

«Бібліотека об’єднує друзів». 

Ізяславська центральна бібліотека організувала бібліотечний 

велокрос «Стежками Василя Кравчука» 

 

Фестивалі, конкурси 

З 20 по 26 червня в Хмельницькому відбувся міжнародний фестиваль 

моновистав «Відлуння». Цьогоріч він відбувся у форматі онлайн на ютуб-

каналі Хмельницького монотеатру «Кут». 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтва завершив проведення Всеукраїнського дистанційного онлайн-

фестивалю естрадної пісні імені Миколи Мозгового 

(https://honmccm.com.ua/finalom-festyvaliu-dlia-kozhnoho-uchasnyka-stala-

pisnia-mykoly-mozhovoho-na-slova-mykhajla-tkacha-na-shchastia-na-doliu/). 
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У Хмельницькому обласному драматичному театрі ім. М.Старицького 

відбувся IV Відкритий Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Обдаровані діти 

України» 

05-07 червня 2022 року відбувся Всеукраїнський двотуровий 

мультижанровий конкурс мистецтв "Талановита країна – 2022", у якому 

взяла участь Гринчук Анастасія (гр. 1138, клас викладача Столаби Т.В.), 

студентка І курсу спеціальності "Музичне мистецтво" та здобула Гран-прі в 

номінації "Народний вокал" (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2756). 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва проходив ІІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

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

Шевченківським дням. В обласному етапі конкурсу взяли участь близько 300 

робіт учнів мистецьких шкіл області в номінації «Образотворче мистецтво» 

та «Декоративно-прикладне мистецтво». Цьогоріч переможцями IV 

(заключного) етапу конкурсу, який традиційно проходить у м. Київ стали: в 

номінації «Образотворче мистецтво» – Голянтус Вадим (Мистецька школа 

«Художня школа» Старокостянтинівської міської ради, викладач Микола 

Печонка); в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» – Львовська 

Єлизавета (Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв, викладач 

Тетяна Білоус). https://honmccm.com.ua/vitaiemo-peremozhtsiv-zakliuchnoho-

etapu-vseukrainskoho-konkursu-uchnivskoi-tvorchosti-ob-iednajmosia-zh-braty-

moi-2/?fbclid=IwAR35dTlAJhD0snWIEd66V4GQcmgR-Rv5-hWz3y6m-

hqaLxW00hNT2lEVrmI 

Театрально-концертне життя 

В Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені 

Михайла Старицького відбулася прем’єра мистецького проєкту «Бій за 

Україну». У творчому проєкті взяли участь заслужена артистка України Ірма 

Вітовська та народні артистки України Леся та Галина Тельнюк 

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

blagodiynyy-proyekt-biy-za-ukrayinu). 

До Дня Конституції України відбувся рок-концерт «We are the Wordl». 

Відбулися благодійні покази: хореографічної вистави «Чаклунка» за 

мотивами казки «Спляча красуня»; комедії «Ревізор» за мотивами п’єси М. 

Гоголя; «Світлофор Моргайко»; абсурдна комедії «Апельсини від Єви»; 

казки «Велике жабеня»; музичної комедії «За двома зайцями» за мотивами 

твору М. Старицького; комедії «Божевільна ніч або № 13» за мотивами твору 

Рея Куні; «Як наші діди парубкували»; «Піг, Пак, Пок.» за мотивами 

англійської народної казки «Трое поросят» романтичної комедії «Одруження 

по-англійське» за п’єсою Б. Шоу «Vilage Wooing»; «Ой, не ходи, Грицю, та й 

на вечорниці…» за мотивами драми М. Старицького. 

У театрі відбулася інтерактивна дитяча вистава «Щенячий патруль 

збирає друзів» Театру Київських ростових ляльок для дорослих та дітей. 
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Частина благодійних внесків, які були пожертвувані глядачами під час 

відвідування вистав та концертів були перераховані на підтримку на ЗСУ 

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

У Хмельницькому Академічному обласному театрі ляльок 

«Дивень» відбувся благодійний захід «Українці майбутнього» з метою 

збору коштів на потреби ЗСУ. 

До Міжнародного Дня захисту дітей в підтримку «57-ї окремої 

мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка». відбулася 

благодійна акція «Країна щасливих дітей». Діти взяли участь в майстер-

класах, розмалювували іграшки, грали в настільні ігри, вчилися проводити 

археологічні розкопки та ін. На свято завітала відома телеведуча, волонтерка, 

хмельничанка Леся Нікітюк. У акції взяли участь Хмельницька обласна 

бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка (https://www.facebook.com/ -

1366852629996612/); Хмельницький обласний краєзнавчий музей 

(https://www.facebook.com/okm.km.ua/); Державний історико-культурний 

заповідник «Межибіж» (https://mezhibozh.com/). 

Щосереди та щочетверга, а також – щосуботи та щонеділі протягом 

місяця відбулися покази вистав. Діти з родин внутрішньо переміщених осіб 

відвідували заходи безкоштовно. Глядачі протягом місяця переглянули 

вистави: «Веселики»; «Веселі пригоди Рудохвостика і Сіропузика"» 

«Солом’яний бичок»; «Код Буратіно»; «Гусеня»; «Пригоди Поросят»; «Казка 

про Омелька»; «Принцеса і свинопас»; «Легенда про вірність»; 

«Котигорошко»; «Кицин дім»; «Любов до трьох апельсин»; «Слоненя»; 

«Уроки матінки кози»; «Золоте курча»; «Кіт у чоботях»; «Жирафа і носоріг»; 

«Бука». 

У театрі відкрито виставку декоративного розпису на склі «Вікна, що 

змінюють», хмельницької мисткині Татьяни Цимбарецької. До експозиції 

увійшли ікони, які виконані на склі та старовинних дощечках.  

Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної 

філармонії з благодійним турне побував у Польщі та Швейцарії. В рамках 

турне артисти зіграли 5 концертів. Здійснити цю поїздку стало можливим 

завдяки дружнім зв'язкам між обласною філармонією та мистецькими 

закладами цих країн. 

Філармонія продовжує проведення благодійних концертів «Все буде 

Україна». Вхід вільний, але кожен з відвідувачів може долучитися до збору 

коштів на потреби ЗСУ. В рамках благодійних концертів відбулися концерти: 

«Любов без кордонів» за участю заслуженого артиста України Микола 

Довгальова, лауреата міжнародних конкурсів Олени Івасюк, Максима 

Заводного - гітара, лауреата міжнародних конкурсів та Олександра Якубова - 

баян, лауреат міжнародного конкурсу; «10 сонат для скрипки та фортепіано» 

за участю Юрія Кота — українського піаніста, народного артиста України та 

Дмитра Ткаченка — сучасного українського музиканта-скрипаля; 
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Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля»; «Україна єднає 

Європу» за участю викладачів Національної музичної академії України імені 

А. І. Чайковського Заслуженої артистки, професора, доктора філософії Марії 

Пухлянко та Лауреата міжнародних конкурсів, професора Антона Кушніра; 

«Разом до перемоги» Хмельницького академічного муніципального 

естрадно-духового оркестру; «Сумної дримби звуки» за участю Дениса 

Литвиненко, віолончель та Наталії Мартинової, фортепіано; Ігоря Рябова – 

лауреата міжнародних конкурсів, доктора філософії, доцента Національної 

музичної академії імені П. І. Чайковського; органної та камерної музики за 

участю Наталії Молдован, заслуженої артистки України, Фатіми Чергіндзія, 

заслуженої артистки України та Анни Попової - лауреатки міжнародних 

конкурсів; «Разом до Перемоги» Хмельницького академічного 

муніципального естрадно-духового оркестру за участю.  

24 червня відбулося закриття концертного сезону із концертом 

Академічного симфонічного оркестру у супроводі львівського віолончеліста 

Дениса Литвиненко (https://www.facebook.com/oblfilarmonia). 

У рамках благодійних концертів на підтримку Збройних Сил України в 

обласній філармонії відбувся концерт «Разом до перемоги» Хмельницького 

академічного муніципального естрадно-духового оркестру (художній 

керівник – Тарас Безнюк). У програмі прозвучали українські пісні на 

патріотичну тематику у виконанні солістів оркестру: Марини Українець, 

Дарії Коневеги, Дар'ї Сохрякової, Інни Гласової та Павла Дасюка. 

(https://khm.gov.ua/uk/content/vidbuvsya-blagodiynyy-koncert-hmelnyckogo-

akademichnogo-municypalnogo-estradno-duhovogo). 

Відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України 

Хмельницького академічного муніципального камерного хору біля ТЦ 

«Дитячий світ». 

За ініціативи начальника обласної військової адміністрації Сергія 

Гамалія, у різних куточках Хмельниччини проведено 5 концертних програм 

для бійців, що дислокуються в області. Бойовий заряд енергії військовим 

подарували відомі зірки шоубізу, серед яких Юрій Горбунов, Михайло Хома, 

Олександр Пономарьов, актори «Вар’яти-шоу» Володимир Жогло та 

Валентин Сергійчук, Студія «Магарич» та український актор театру, кіно 

Арам Арзуманян (https://www.adm-km.gov.ua/?p=112806). На майданчику 

біля ТЦ «Дитячий світ» в Хмельницькому відбувся благодійний концерт 

оркестру Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. 

У сквері ім. Т.Г. Шевченка в Хмельницькому відбувся благодійний 

концерт Хмельницького академічного муніципального камерного хору. В 

Кам’янці-Подільському відбувся благодійний концерт «Лісапетний 

батальйон». У Чемерівцях відбувся благодійний концерт за участю 

народного аматорського хору ветеранів війни та праці «Чебриці» 

Чемеровецького Центру культури, дозвілля і мистецтва. У селі Лісоводи 
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Городоцької ТГ відбувся благодійний концерт заслуженого артиста 

України Тимчишака і лауреатки всеукраїнських та міжнародних конкурсів  

Ірини Федоровської. У Білогірї та Хорошеві відбулися благодійні 

концерти Ліги Сміху- батальйону бойового настрою ПОДІЛЛЯ. У 

Полонному у концерті взяла участь учасниця «Голосу країни» Катерина 

Білоус. 

Викладачі та учні Хмельницької школи мистецтв «Райдуга» провели 

концертно-розважальну програму для відвідувачів дитячого табору з 

денним перебуванням «Прибузький» (Хмельницький палац творчості дітей 

та юнацтва) https://www.facebook.com/kulturaxm/). 

До дня захисту дітей Хмельницька музична школа № 1 ім. М. 

Мозгового провела мистецьку акцію з концертною програмою для 

хмельничан та гостей міста. 

В актовій залі Волочиської дитячої школи мистецтв за ініціативи 

творчої групи викладачів школи 15 червня 2022 року відбувся благодійний 

концерт на підтримку ЗСУ, в якому взяли участь учнівські та викладацькі 

колективи школи мистецтв. 

(https://www.facebook.com/watch/?v=728477715036002&extid=CL-UNK-UNK-

UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing). 

Музейна справа 

В Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

відбулася науково-краєзнавча конференція «Битва під Зеленцями 18.06.1792 / 

Bitwa pod Zielencami», яка присвячена 230-річчю битви під Зеленцями 

(Жилинцями), яка відбулася 18 червня 1792 року між селами Жилинці і 

Городище Кременецького повіту Волинського воєводства (нині – 

Шепетівської міської громади Шепетівського району Хмельницької області) 

між Військом Речі Посполитої на чолі з Юзефом Понятовським і Російською 

імператорської армією під командуванням Іраклія Моркова. Захід відбувся  

на платформі ZOOM. 

З нагоди відзначення 876-річчя першої літописної згадки про 

Меджибіж діяла виставка архелогічних знахідок, поштових листівок, 

значків, книг та друкованої продукції (https://mezhibozh.com/). 

У туристично-інформаційному центрі Кам'янець-Подільського 

державного історичного музею-заповіднику стартував проєкт «Photo 

Tourizm. Розвиваймо фототуризм в Кам’янці-Подільському разом». 

У Виставковій залі музею продовжує діяти виставка «Кам'янецька 

весна». Майже 50 митців Поділля та Київщини представили олійний, 

акварельний, гуашевий, акриловий живопис, графіку, вишивку, іконопис, 

живопис вовною, сухою та олійною пастеллю, скульптуру та роботи виконані 

авторською технікою (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 
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У конференц-залі Національного історико-архітектурного 

заповідника «Кам'янець» НІАЗ «Кам’янець» відбувся круглий стіл 

«Збереження пам’яток природи Кам’янець-Подільської ОТГ». 

Протягом червня експонувалась виставка «Стежки на полотні». На 

виставці представлені творчі роботи майстрині Світлани Макаренко, 

членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва, лауреата 

мистецької премії ім. Тетяни Пати м. Дніпра та вихованців гуртка «Вишивка» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної 

роботи № 1» Дніпровської міської ради, який очолює пані Світлана. 

Відбувались майстер-класи майстрині Світлани Макаренко та її учениці 

Анастасії Станіславової. У заповіднику був проведений ознайомчий базовий 

курс з першої домедичної допомоги від Мальтійської служби допомоги. 

Експонувалася онлайн-виставка «Кам‘янець-Подільська фортеця за 

дослідженнями Т.М. Будянської». 

Узаповіднику продовжують проводити тематичні екскурсії Старим 

містом для внутрішньо переміщенних осіб в рамках туристичного марафону 

«Місто з відкритим серцем» (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

В Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття 

виставки живопису та графіки «Чарівна сила» Оксани Дашивець; творча 

гостина «Калейдоскоп мистецтв» за участю авторки фотомистецького 

проєкту «Український Ренесанс» Ірини Заспи та учасників громадської 

організації «Хранителі спадщини», художників студії «Відродження» з 

керівником Радомиром Міляром. У #Арт_хабі відбувся цикл заходів, саме: 

тренінги на тему «Страх виступу перед публікою», «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»; «Реабілітація постраждалих від війни», 

«Реабілітація дітей постраждалих від війни» з волонтерами ХОО ТЧХУ з 

психологами Хмельницької обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України; майстер-класи «Акторська майстерність», «Основи з 

бісероплетіння», «Креативна листівка», «Малюємо аквареллю», «Паперова 

квітка», «Паперова аплікація» та ін.  Відбулися також ткацькі майстерки, 

заняття з основ малюнку олівцем, майстерні з розпису по склу; з розпису 

одягу. Відбулися заняття з етноколективами «Ладовиці» та «Ладосвіт» на 

тему «Традиційні обрядові ігри українців», «Українські традиційні співи і 

танці», «Український традиційний танець», «Український фольклор» та 

«Український традиційний спів»; родинне заняття з настільних ігор «Грай 

та вивчай: світ настолок», «Грай та вивчай» «Знайомство з грою» та 

«Живопис» з Володимиром Семенів; літературний брейнсторм «Пошук 

нових фоматів літературних подій міста» та екскурсія фотомистецьким 
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проєктом «Український ренесанс» з мисткинею Іриною Заспою 

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

 Хмельницький обласний літературний музей започаткував цикл 

зустрічей, що будуть проводитися упродовж липня під назвою «Поезія 

Вогню», які присвячуватимуться Дню Української Державності. В рамках 

даного циклу, в червні, відбулися зустрічі з Лідією Ярохно – головою 

Старокостянтинівського міськрайонного осередку товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка, лауреаткою Хмельницької обласної літературної 

премії імені Володимира Булаєнка, членкинею Національних спілок 

письменників і журналістів України; з поетом Олегом Мучником із 

Кам’янця-Подільського; з поетесою, казкаркою, авторкою дитячих книг 

Марією Дем’янюк; онлайн з  Мілою Іванцовою - письменницею, 

перекладачко та журналісткою;  із докторкою історичних наук Лілією 

Іваневич, присвячену 136-річчю від дня народження Костя Широцького, 

відомого українського історика, мистецтвознавства, фольклориста 

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

Наукові співробітники музей та письменники обласної організації 

НСПУ взяли участь у святковому заході, який відбувся в селі Гелетинці 

Гвардійської сільської територіальної громади Хмельницького району, з 

нагоди дня  народження Григорій Яковича Храпача. 

Відбулося відкриття виставки «Мистецтво екслібрисів (книжкових 

знаків)» із приватних збірок та фондів музею. Експозиція складалася із 

екслібрисів різних років та авторів і видань. Майже сотню екслібрисів та 20 

збірок про це філігранне мистецтво показали в музеї. 

(https://www.youtube.com/watch?v=pw-uNUvDgEQ). 

В Малієвецькому обласному історично-культурному музеї, за 

сприянням НІАЗу «Кам’янець» відбулося відкриття першої виставки 

«Архітектурна спадщина України в творчості Наполеона Орди: іконографія 

та принципи використання». Авторка виставки, дослідниця творчості 

мандрівного білоруського композитора та художника – кам’янчака Інна 

Березіна – кандидатка архітектури, доцентка. 

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося відкриття 

фотовиставки-продажу «Україна переможе!» на підтримку ЗСУ. До 

експозиції увійшли роботи Миколи Двужилова, Костянтина Жданова, Сергія 

Зиська, Анатолія Іванова, Олександра Савенка та Олександра Соленцова. 

Наукові співробітники Музею пропаганди (м. Шепетівка) долучилися 

до роботи Міжнародного форуму «Діти у тривожному середовищі війни: 

практики відновлення», присвяченого Дню захисту дітей. 

У музеї відбулося відкриття виставки «Україна. Війна в Європі», яка 

розповідає про глибинні передумови сучасної російсько-українського 

протистояння, про різні аспекти поточної фази російсько-української війни. 

Проєкт розробив Український інститут національної пам’яті на замовлення 
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Міністерства культури та інформаційної політики України. Відбулися 

майстер-класу «Браслет дружби» та музейне заняття «Природа рідного 

краю». На Музейній платформі щотижня проходили безкоштовні курси 

вивчення державної мови 

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

У виставковій залі Нетішинського міського краєзнавчому музеї 

відкрито XVII звітну виставку «Всіма барвами веселки» творчих робіт учнів 

МШ «Нетішинська художня школа». Відбулися майстер-класи «Ловець 

снів» від викладачки Юлії Борцової та живопису (кляксографії) від 

викладачів художньої школи Алли Макарик та Алли Блінової. 

В Славутському історичному музеї, до Дня Конституції України, 

відбулося відкриття виставки монет і поштових марок «Моя країна – рідна 

Україна». На виставці були представлені експонати з колекції членів Клубу 

філателістів «Славутського міськрайонного відділення Асоціації філателістів 

України». 

 

Клубна робота 

У Віньковецькому центральному будинку культури відбувся 

щорічний дитячий вокальний конкурс «Росинка», присвячений 

Міжнародному Дню захисту дітей. 

Чемеровецький Центр культури, дозвілля і мистецтва продовжує 

серію майстер-класів для дітей-переселенців. У Парку відпочинку відбувся 

пленерний етюд під керівництвом художника Інни Мельниченко. 

У сквері імені Т. Г. Шевченка відбувся майстер-клас з танців «Ча-ча-

ча» та «Джайв», який провів керівник народного аматорського ансамблю 

бального танцю «Успіх» Хмельницького міського будинку культури – Юрій 

Горобець. 

 

Позашкільна освіта 

У Волочиській дитяій школі мистецтв відбувся пленер «Природа 

рідного краю» за ініціативи викладачів художнього відділення ( 

https://www.facebook.com/1181869218555103/posts/pfbid0fwysY7ntgYFd59gjC

TnJzLTAwm5zfrVV6us6fwrFkQ8LTgWSPju7c2yrogg4Ly6gl/). 

 

Вшанування пам’яті 
В с. Требухівці (Меджибізької селищної територіально громади) 

відбулося відкриття пам’ятної плити Тарасу Пожарському – народному 

герою, який на початку 30-х років минулого століття був призначений 

головою Требухівського колгоспу. Будучи свідком голодомору він 

запровадив громадські обіди, для дітей-сиріт, батьки яких загинули від 

голоду.  Кошти на виготовлення плити було зібрано требухівчанами та 

іншими жителями громади. 

 

 

https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka
https://www.facebook.com/1181869218555103/posts/pfbid0fwysY7ntgYFd59gjCTnJzLTAwm5zfrVV6us6fwrFkQ8LTgWSPju7c2yrogg4Ly6gl/
https://www.facebook.com/1181869218555103/posts/pfbid0fwysY7ntgYFd59gjCTnJzLTAwm5zfrVV6us6fwrFkQ8LTgWSPju7c2yrogg4Ly6gl/


Підвищення кваліфікації 

Фахівцями Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки проведено: 

- дводенний обласний семінар директорів, завідуючих центральними 

бібліотеками територіальних громад «Сучасні умови організації діяльності 

бібліотек: підсумки роботи та перспективи розвитку» на платформі ZOOM. 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_06_16_4/2022_06_16_4.php  

 Фахівцями Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г. 

Шевченка проведено творчу онлайн-лабораторію «Бібліотека – провайдер 

сучасних послуг для дітей» для завідуючих бібліотеками для дітей, відділами 

обслуговування дітей ЦБ та центральними бібліотеками ТГ на платформі 

Zoom.  

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

17#gsc.tab=0). 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели: онлайн-зустріч спільно з Українським 

центром культурних досліджень та Центром розвитку «Демократія через 

культуру» (https://honmccm.com.ua/onlajn-zustrich/); обласну творчу онлайн-

лабораторію директорів базових будинків культури територіальних громад 

області (https://honmccm.com.ua/vidbulas-oblasna-tvorcha-onlajn-laboratoriia-

dyrektoriv-bazovykh-budynkiv-kultury-terytorialnykh-hromad-khmelnytskoi-

oblasti/); онлайн-годину професійного спілкування фахівців базових 

(центральних) клубних закладів територіальних громад Хмельницької 

області (https://honmccm.com.ua/onlajn-hodyna-profesijnoho-spilkuvannia-

fakhivtsiv-bazovykh-tsentralnykh-klubnykh-zakladiv-terytorialnykh-hromad-

khmelnytskoi-oblasti/). 

Методисти відділу мистецьких навчальних закладів та підвищення 

кваліфікації Хмельницького ОНМЦКіМ Тетяна Совинська та Людмила 

Навроцька з 13 червня по 24 червня 2022 року проходили навчання з 

підвищення кваліфікації методистів обласних навчально-методичних центрів 

України та обласних курсів підвищення кваліфікації на платформі ZOOM 

(https://honmccm.com.ua/pidvyshchuiemo-kvalifikatsiiu/). 

Фахівці Національного історико-архітектурному заповіднику 

«Кам'янець» та Кам'янець-Подільського державного історичного музеї-

заповіднику взяли участь у V всеукраїнському науково-практичному онлайн 

семінарі «Сучасний музейний простір: проблеми, перспективи, інновації» 

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

В рамках Освітнього хабу Хмельниччини, на базі Кам’янець-

Подільського фахового коледжу культури і мистецтв відбувся майстер-

клас на тему «Декоративний розпис Дніпропетровщини. Петриківський 

розпис як надбання світової нематеріальної культурної спадщини людства» 

для мешканців міста та внутрішньо переміщенних осіб 

(http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2757). 

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