
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за листопад 2022 року) 

 

Загальні питання 

До Дня пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій представники 

влади області та міста, духовенства, силових структур та громадськість 

долучилися до Всеукраїнської хвилини мовчання, помолилися за душі померлих, 

поклали квітки та колоски до ніг Скорботного ангела, взяли участь у 

Всеукраїнській акції «Запали свічку» (https://www.adm-km.gov.ua/?p=118243). 

У День Гідності та Свободи керівництво Хмельницької області, міста, 

учасники антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, родини 

загиблих, військові, працівники поліції, представники громадськості та 

небайдужі хмельничани поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної Cотні та 

Стели пам’яті Героїв Небесної Cотні та неоголошеної війни (https://km-

oblrada.gov.ua/na-hmelnychchyni-vshanuvaly-podvyg-uchasnykiv-revolyucziyi-

gidnosti/). 

З метою вшанування Героїв Небесної Сотні та всіх борців за свободу рідної 

країни, віддати данину пам’яті учасникам Революції Гідності в населених 

пунктах області відбулися пам’ятні заходи.  

 

Бібліотечна справа 

До відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди у 

публічних бібліотеках області відбулася низка заходів: літературно-музична 

композиція «Світ ловив мене, та не спіймав» за участю акторів Хмельницького 

обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького 

(Хмельницька ОУНБ – 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_30_2/2022_11_30_2.php); літературно-

філософський камертон «На одній хвилі зі Сковородою» (Хмельницька обласна 

бібліотека для юнацтва – https://uk-ua.facebook.com/people/100064575224621/); 

віртуальна мандрівка «Сад Григорія Сковороди» (Хмельницька обласна 

бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка – 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1592

#gsc.tab=0); фейсбук-флешмоб «Читаємо Сковороду» (бібліотека-філія № 21 

Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи – 

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

news_id=3178); онлайн-вікторина «Стежками життя Григорія Сковороди» 

(Ярмолинецька центральна бібліотека – 

https://www.facebook.com/permalink.php? 100057502266971). 

До Дня пам’яті жертв Голодомору в публічних бібліотека області 

відбулися: історичні студії «Голодомор 1932 – 1933 років: гірка правда історії» 

(https://www.facebook.com/100064575224621/) та урок історичної правди 

«Українська ніч 1933 року» (Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва – 

https://www.facebook.com/groups/166842104794497); години-реквієм «Чорне 

крило Голодомору» (Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. 
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Т. Г. Шевченка – 

http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1597#

gsc.tab=0); вечір історичної пам’яті «Страшні роки голодомору» (Кам’янець-

Подільська центральна бібліотека ім. Костя Солухи); урок історичної пам’яті 

«Скорботна свічка пам’яті святої» (бібліотека-філія № 2 Кам’янець-Подільської 

центральної міської бібліотечної системи); вахта пам’яті «Чого ви ще живі?! 

Рік 33…» (бібліотека-філія с. Зіньківці Кам’янець-Подільської центральної 

міської бібліотечної системи); година пам’яті «Вічна пам’ять хто не пережив 

лихоліття Голодомору» (КЗ «Центральна бібліотека Чорноострівської 

селищної ради» – 

https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/331410263550684

0/; онлайн-хвилина пам’яті «Над білим ангелом скорботи» (бібліотека-філія 

№ 13 Хмельницької МЦБС – 

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

news_id=3183). 

До Дня Гідності та Свободи в публічних бібліотеках області відбулася 

низка заходів: патріотична година «Україна: шлях нескорених» (Хмельницька 

ОУНБ – http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_29_1/2022_11_29_1.php) та 

дискусійний майданчик «Україна: шлях нескорених» 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_22_7/2022_11_22_7.php); патріотичний 

журнал «#Гідність та свобода» (Кам’янець-Подільська центральна бібліотека 

ім. Костя Солухи); патріотична година «Уже ніхто не знищить Україну в тобі, 

в мені, у кожному із нас!» (бібліотека-філія № 2 Кам’янець-Подільської 

центральної міської бібліотечної системи); патріотичний урок «Україна – 

країна нескорених» (бібліотека-філія № 8 Кам’янець-Подільської міської 

центральної бібліотечної системи); година історичної правди «Свобода, воля 

і честь понад усе» (бібліотека-філія № 14 Хмельницької МЦБС – 

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

news_id=3179); патріотична година «За мирну та єдину Україну! (бібліотека-

філія № 13 Хмельницької МЦБС – 

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

news_id=3175); зустріч з волонтеркою Тетяною Калюжною «Вільні творять 

свободу» (Хмельницька центральна публічна бібліотека – 

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

3174); героїчно-патріотичний флагман «Прагнення до свободи – вчора, 

патріотизм і нездоланність – сьогодні, гідна Україна – завтра» (бібліотека-філіал 

с. Томашівка Ярмолинецької ЦБ – 

https://www.facebook.com/groups/199730268434510/posts/677020624038803/). 

Публічні бібліотеки області долучились до Загальнонаціональної хвилини 

мовчання та традиційної акції «Запали свічку». 

До Дня української писемності та мови в публічних бібліотеках області 

відбулися літературні квести, літературно-музичні години, години літературної 

творчості, поетичні коктейлі, мовознавчі години, засідання літературних клубів 

тощо. Бібліотечні фахівці долучилися до написання Всеукраїнського 

радіодиктанту національної єдності.  
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Протягом листопада 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 захисників, зустрічі з психологами, чергування на пунктах видачі 

гуманітарної допомоги (https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

Фахівці публічних бібліотек проводять заходи для внутрішньо переміщених 

осіб, які тимчасово перебувають у територіальних громадах. У бібліотеках 

працюють клуби розмовної української мови, відбуваються зустрічі з 

психологами, проводилися майстер-класи з виготовлення патріотичних янголят, 

а також мистецькі уроки в студії пісочної анімації, турніри з настільних ігор, 

екскурси в історію краю, психологічні тренінги для дітей переселенців за участю 

волонтерів Хмельницького міського Товариства Червоного Хреста України та 

різноманітні майстерки (https://cutt.ly/qGKFSfK; 

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

news_id=3159; https://www.facebook.com/groups/596783510687944; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033465581145; 

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

news_id=3159). 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

В бібліотеці продовжує працювати благодійний фонд «Право на захист» як 

партнер Консорціуму Реагування (UKRAINE RESPONSE CONSORTIUM) за 

фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA), який приймає 

заявки від «новоприбулих» переселенців на матеріальну підтримку 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_19_1/2022_10_19_1_1.php). 

В рамках проєкту «Руzzкую літературу – на макулатуру!» в бібліотеці 

організовано пункт прийому російськомовної літератури. Проєкт ініційований 

волонтерами благодійного фонду «Волонтери Поділля» разом із Хмельницькою 

міською радою (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_28_1/2022_11_28_1.php). 

Протягом місяця у книгозбірні відбулися: презентація ювілейного видання 

«Лірник» Віктора Вознюка – українського громадського діяча, письменника, 

поета-пісняра, земляка з села Коржівці, що на Деражнянщині 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_30_1/2022_11_30_1.php); 

консультування з правових питань 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_28_2/2022_11_28_2.php); вечір пам’яті 

«Слово, осяяне любов’ю» в рамках обласного літературного туру «Розтану сам – 

лишу свою надію!», який проведено спільно з Хмельницьким обласним 

літературним музеєм та Хмельницькою обласною організацією Національної 

спілки письменників України 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_25_5/2022_11_25_5.php); бесіда «Зупини 

насилля!» до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_25_2/2022_11_25_2.php); інформаційна 

година «Дієти: як правильно це робити?» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_22_5/2022_11_22_5.php). 
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З нагоди Національного Дня незалежності Польщі (Narodowe Swieto 

Niepodleglosci) відбулася урочиста зустріч членів польського клубу, ГО «Центр 

слов’янських мов та культур», відвідувачів бібліотеки 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_22_1/2022_11_21_8.php). 

Відбулося виїзне засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» на 

тему «Булінг: боротьба триває! Толерантний всесвіт побудуй!». Присутні 

переглянули документальну кінострічку «Булер» (режисер Лі Гірш) з колекції 

DOCU/КЛУБ – Docudays UA 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_18_3/2022_11_18_3.php). 

До 30-річчя відновлення роботи обласного об’єднання товариства 

«Просвіта» відбулися просвітницькі читання «Обласна «Просвіта» і 

Хмельницька ОУНБ: грані співпраці» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_16_7/2022_11_16_7.php). 

Відбувся вечір поетичного настрою «Щедрий сонях рідної землі» до 110-

річчя з дня народження українського поета Андрія Малишка 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_14_3/2022_11_11_4.php). 

Відбулася зустріч з сімейним лікарем на тему «Атеросклероз – хвороба 

зрілого віку» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_11_6/2022_11_11_6.php). 

Відбулося літературно-мистецьке свято «Перлина душі – твоя мова і 

слово!» до Дня української писемності та мови на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_09_6/2022_11_09_6.php). 

Відбувся вебінар «Комунікація в соцмережах: законодавчі обмеження та 

інструменти для ефективного спілкування» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_07_3/2022_11_07_3.php); краєзнавчі 

читання «Мелетій Смотрицький: церковний діяч, просвітитель, письменник – 

полеміст, філолог» на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_09_1/2022_11_05_6.php); краєзнавчий 

урок «Історичне краєзнавство як складова частина краю» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_06_1/2022_11_06_2.php). 

В рамках Всесвітнього Тижня медійної та інформаційної грамотності 

(Global Media and Information Literacy Week) проведено тренінг «Інформаційна 

гігієна під час війни» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_04_6/2022_11_04_5.php). 

Продовжує роботу англомовний розмовний клуб з волонтером Віталієм 

Малієнком (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_29_2/2022_11_29_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_21_1/2022_11_21_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_11_2/2022_11_14_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_06_3/2022_11_06_3.php). 

Продовжує роботу розмовний клуб «Скажи мені українською». У 

листопаді в рамках 7 сезону проєкту «Єдині» за ініціативи «Навчай українською» 

відбулися заняття розмовного клубу українською. Коуч занять – фахівець 

бібліотеки Олена Грицишина 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_30_3/2022_11_30_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_16_10/2022_11_16_10.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_22_1/2022_11_21_8.php
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http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_04_4/2022_11_04_4.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

Протягом місяця в книгозбірні відбулися: майстер-клас «Дивовижна 

нитка» з виготовлення з залишків різнокольорових ниток оригінальних 

святкових листівок; тренінг з тімбілдінгу «Криголам»; літературний 

калейдоскоп «Історії, написані вогнем»; юридичні зустрічі «Програма 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального 

правопорушення»; літературна мандрівка мотиваційною літературою під 

гаслом «Удосконалюй сам себе»; літературна зустріч «КНИЖКОВА СОТНЯ»; 

майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки «Берегиня роду українського»; 

концерт скрипкової музики студентів Хмельницького музичного коледжу ім. 

В. Заремби (https://www.facebook.com/people/100064575224621/). 

 

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

У бібліотеці розпочато реалізацію нового проєкту «Книготерапія», що 

спрямований на надання послуг дітям у лікарнях міста. З першим візитом 

завітали працівники до пацієнтів Обласної лікарні для дітей. Діти переглянули 

новинки сучасної літератури, взяли участь у літературних іграх та майстер-

класах 

(http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1598

#gsc.tab=0). 

В Артхолі бібліотеки презентується фотопроєкт «Майдан, як надія на 

майбутнє» члена Національної спілки фотохудожників України Сергія 

Аніськова. 

Відбулася презентація проєкту «УкрТренд» хмельничанки Діани Ништи, 

студентки Національного університету «Львівська політехніка» 

(https://www.adm-km.gov.ua/?p=118198). 

В бібліотеці відбулася презентація книги «Маски чужих ролей» Віоліни 

Ситнік 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1600

#gsc.tab=0). 

Відбулося засідання робочої групи щодо розвитку системи дошкільної 

освіти в громаді та покращення доступу до неї дітей вимушено переміщених 

осіб, які зараз проживають у Хмельницькому. Захід проведено спільно з ГО 

«Жіночий хаб». Учасникам презентували проєкт «Вільна мама», що реалізується 

Жіночим хабом у співпраці з бібліотекою (https://www.facebook.com/ 

=100064798145563). 

У рамках Всеукраїнської естафети єдності «Нас єднає рушник-

рекордсмен» у бібліотеці презентовано унікальний рушник, який внесений до 

Національного реєстру рекордів України (як найдовший рушник, виконаний у 

техніці фелтингу) (https://www.facebook.com/ =100064798145563). 

Відбувся показ поетично-пластичної композиції «Ми – нація! Ми – сила! 

Ми – народ!» від театру-студії «Без меж» та режисера Володимира Павловського 

(https://www.facebook.com/ =100064798145563). 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_04_4/2022_11_04_4.php
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Публічні бібліотеки Хмельниччини 

У читальній залі Центральної публічної бібліотеки Хмельницької 

міської територіальної громади відбулися: презентація циклу ретророманів 

«Брошка гімназистки», «Пташка на долоні» та «Дерево роду» Ольги Саліпи 

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

&news_id=3157); презентація книги «Маски чужих ролей», подільської 

літераторки Віоліни Ситнік. Її підліткова повість цьогоріч стала переможницею 

конкурсу «Молода КороНація» (16-21 років) (https://khm.gov.ua/uk/content/svoyu-

novu-pidlitkovu-povist-u-centralniy-publichniy-biblioteci-prezentuvala-violina-

sytnik).  

У бібліотеці експонується персональна виставка картин «Надихаючись – 

дихаю» Ірини Йолтухівської. Авторка – харків’янка, філологиня, психологиня 

(https://khm.gov.ua/uk/content/kartyny-harkivskoyi-hudozhnyci-predstavleno-v-

chytalniy-zali-centralnoyi-publichnoyi). 

У Центральній публічній дитячій бібліотеці-філії № 12 Хмельницької 

міської територіальної громади відбулась презентація книги «Радощі спілого 

літа» подільської письменниці та поетки Галини Корицької 

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

&news_id=3182). 

У КЗ «Центральна бібліотека Чорноострівської селищної ради» 

розпочав роботу молодіжно-книжковий клуб. 

На базі Кам’янець-Подільської центральної бібліотеки імені Костя 

Солухи стартував трьохденний Всеукраїнський шашковий турнір, 

присвячений 35-річчю ШШК «Гросмейстер». Участь у ньому взяли 

представники Кам’янця-Подільського, Чернівців, Одеси, Києва, Хмельницького 

й Тернополя. 

У Ярмолинецькій центральній бібліотеці відбулася презентація 

воєнного роману харківської письменниці Людмили Охріменко «Оскар», який 

отримав відзнаку на міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова – 

2021». 

 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені 

Михайла Старицького відбулися прем’єри: містичної драми «Вір або перевір» 

за оповіданням М. Матіос «Не плачте за мною ніколи»; інтерактивної вистави-

перформанс «Маріуполь# надія на світанок» за п’єсою М. Бортник-Гулеватої, 

М. Пінчук та покази: музичної комедії «Ханума» за мотивами твору 

А. Цигареллі, С. Канчелі; трагікомедії «Тев’є Тевель» за мотивами твору 

Г. Горіна; хореографічної вистави «Роксолана»; комедії «Одруження» за 

мотивами твору М. Гоголь; комедії «Божевільна ніч, або Номер 13» за мотивами 

твору Рея Куні; абсурдної комедії «Апельсин для Єви»; драмеді «Кайдаші» за 

повістю І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я». 

У Хмельницькому Академічному обласному театрі ляльок «Дивень» 

стала доступна нова функція – шеринг завірених копій цифрових документів. 

У театрі протягом місяця відбулися: стендап-концерт «Схід і захід давно 

https://www.cbs.km.ua/index.php?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=3157
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разом»за участю Фелікса Редьки і Тараса Яремія; сольний стендап-концерт 

Романа Щербана «Кінець якогось етапу»; рослинний swap-ярмарок, на якому 

відвідувачі могли придбати або обміняти кімнатні рослини. 

Глядачі протягом місяця переглянули вистави: «Карлик Ніс»; «Кіт у 

чоботях»; «Веселі перегони на лісовій галявині»; «Принцеса Стрибунка»; 

«Теремок»; «Стійкий олов’яний солдатик»; «Золоте курча»; «Веселики» 

(https://www.facebook.com/-108301901648344/). 

У Хмельницькому монотеатрі «Кут» протягом листопада відбулися 

вистави: «Поет і кат», «Магія душі» та «Не промовчи Шевченка у собі...». 

Частина коштів від вистав перерахована на потреби українських захисників.  

В рамках всеукраїнського фестивалю «Я – Українка» відбувся 

мистецько-волонтерський вечір поетеси Любові Сердунич «До Перемоги» та 

зустрічі за участю Наталії Латун, Любові Маринчук, Наталії Тарасової 

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

В Хмельницькій обласній філармонії відбулися концерти: «Stabat Mater», 

присвячений 90-им роковинам Голодомору; «Українські народні мелодії», 

«Україна – моя душа» та «У вирі танцю до перемоги» Академічного ансамблю 

пісні і танцю та за участю дитячої студії «Козаки Поділля»; «Piano» лауреатки 

міжнародних конкурсів Тетяни Шафран; «7, 8, 9» (СЕПТЕТ, ОКТЕТ, НОНЕТ) 

Ансамблів академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної 

філармонії. 

Академічний симфонічний оркестр філармонії з концертом «Symphonic 

instrumental version Classic of Rock» виступив у Кам’янець-Подільському 

міському будинку культури (https://www.facebook.com/oblfilarmonia). 

У Центрі культури і мистецтва «Розмай» Кам’янець-Подільського 

відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ заслуженої артистки України, 

волонтерки Руслани Лоцман. 

У Центрі культури і дозвілля Білогір’я відбувся благодійний концерт 

заслуженої артистки України Олени Білоконь «Молитва за Україну». До заходу 

також долучився «зразковий» танцювальний колектив «Барви Поділля» 

Білогірської школи мистецтв. Захід проводився за сприяння Хмельницької 

обласної військової адміністрації спільно з міжнародним благодійним фондом 

«Незламна українська нація». Під час благодійного концерту проводився збір 

коштів на підтримку ЗСУ. 

 

Фестивалі 

На фестивалі «The legend of golden Lviv 2022» учасники ансамблю бального 

танцю «УСПІХ» здобули нагороди (https://khm.gov.ua/uk/content/uchasnyky-

ansamblyu-balnogo-tancyu-uspih-zdobuly-nagorody-na-festyvali-legend-golden-

lviv). 

Хореографічний колектив «Перлина» Волочиського ЦКД «Гармонія» 

(Волочиська міська територіальна громада) посів призове 2 місце у 23 

Міжнародному хореографічному конкурсі-фестивалі в Греції, в місті Неос 

Мармарас 

(https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceboo
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k.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0qNmt4Cz5QuaTTBZRSL8EUK3

ub8Pt3qS3sHfxxn9c9DFi9a6X74f5hX2iTKchfQZCl%26id%3D100028287051675&

amp;show). 

 

Музейна справа 

У Хмельницькому відкрито інтерактивний музей-криївку «Стінка», в 

якому діють експозиції, які відображають боротьбу українських повстанців, що 

боролися проти московського терору впродовж середини ХХ століття. Музей-

криївку відкрито у приміщенні тиру спортивно-культурного центру 

«Плоскирів». 

Наукова співробітниця Державного історико-культурного заповідника 

«Межибіж» провела годину-реквієм «Чорне крило Голодомору» для читачів 

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

Наукові співробітники взяли участь в онлайн-конференції «Дослідження 

та збереження культурної спадщини України», яку проводив Державний 

історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця» 

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

У Галереї мистецтв Кам’янець-Подільського державного історичного 

музею-заповідника діяли виставки: творчих робіт Марини Козловської та 

Тімура Такірова «Барви душі» 

(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TAN7AnAYUvY&fbclid=IwAR

3ephueJZPxyHo6HVIRUdi8KayCblII95K31_TDnTdOlFkj5c9DspfKYGY); 

платівок та листівок «Кам’янецькі ноти та крила «Щедрика»; «Художньо-

промислова школа Кам’янця-Подільського» Володимира Миколайовича 

Гагенмейстера (1887 – 1938) – українського живописця, графіка, ілюстратора, 

педагога, мистецтвознавця та видавця; оригінальний експонат «Ляльки у 

національному польському одязі»; «Археологічні скарби Наддністрянщини» та 

виставка «Код нації» творчих робіт студентів та випускників Кам’янець-

Подільського фахового коледжу культури і мистецтв 

(https://www.youtube.com/watch?v=v3QuL3jwrfo). 

В рамках культурного проєкту «Становлення ідентичності», присвяченого 

300-річчю з дня народження Григорія Сковороди відбувся цикл заходів: круглий 

стіл «Становлення ідентичності – шлях до щастя»; лекція «Григорій Сковорода: 

дорога до щастя»; літературно-музична майстерня «Хто я і куди йду». Діяла 

ретроспективна виставка «Становлення ідентичності». Організатори проєкту 

«Культурна асоціація «Новий акрополь Кам’янець-Подільський» та Кам’янець-

Подільський державний історичний музей-заповідник. 

Протягом місяця в музеї відбулися: музейна бесіда «Хустка – оберіг і 

символ життя» (до Дня української хустки); онлайн-година «Голодомор на 

Поділлі» (до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років) 

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

В конференц-залі Національного історико-архітектурного заповідника 

«Кам’янець» відбулася презентація книги-роману «Темні символи» аспіранта 

історичного факультету КПНУ ім. Івана Огієнка, педагога, науковця, 

військового ЗСУ Сергія Тимофійка. 
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https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0qNmt4Cz5QuaTTBZRSL8EUK3ub8Pt3qS3sHfxxn9c9DFi9a6X74f5hX2iTKchfQZCl%26id%3D100028287051675&amp;show
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https://www.facebook.com/KPDIMZ?__cft__%5b0%5d=AZUBp1tOXzhJ9d_QWB6xU3E4wlg9_i2UXd3mTwme_N8w9Vr_LKjMEJs0lTUO99g7DxinMTzTTcsExEpZv0BOy5fl5ILneA1_XJYVoX-wut-BFQu3lM32nqQRBQ-ltu_wfP8u5JHTUS9sd9duyK7rKcJA494DeW1bv474I3ApzQ-Pd0JDu3NG85eWD3EYlQBcuMoexVVdR6QD58VBHjAEuBGb&__tn__=-%5dK-y-R
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https://www.facebook.com/KPDIMZ/


У День Гідності та Свободи в конференц-залі заповідника відкрито 

виставку «Анатолій Кущ #МІСт_ОК_Разом» народного художника України, 

скульптора-монументаліста, педагога Куща Анатолія Васильовича, до 10-річчя 

створення БФ «МІСт» імені Михайла Савенка. 

Науковці заповідника прочитали просвітницьку лекцію на тему «Світова 

спадщина ЮНЕСКО» слухачам Університету ІІІ віку. 

Науковці НІАЗ «Кам’янець» взяли участь в урочистому відкритті нового 

туристичного маршруту «Історія Кам’янецьких скель». 

У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття 

персональної виставки «Зачарована країна» Сергія Дубовика. Експонувалася 

благодійна виставка Михайла Ніколаєва «Вся справа в капелюсі». 

Відбувся музичний концерт «Пік відвертості» за участю студентів та 

випускників музичного коледжу ім. В. І. Заремби. 

В Арт-хабі відбувся цикл заходів: лекції: «Митець і час. Родина Брьохелів» 

від Дмитра Михайловського; майстер-класи «Лялька-Берегиня» від Ірини 

Йолтухівської; «Творча поробка», поробка «Шапка» від Ольги Несміянової; 

«Соломоплетіння» від етноколективу «Ладовиці»; «Малюнок аквареллю» та 

«Основи ткацтва» від Андрія Каптаря; заняття «Український фольклор» та 

«Український традиційний спів Поділля» від етноколективу «Ладовиці» та з 

стабілізуючої йоги від Ольги Шамрай; бесіда-інтерв’ю з художником Михайлом 

Ніколаєвим; тренінг «ПТСР» від Ірини Йолтухівської; сеанс арт-терапії від 

Хмельницького міського центру соціальних служб. 

КЗК «Донецький обласний художній музей» презентував малювальний 

проєкт «Сковородіана», в якому взяли участь вихованці закладів мистецького 

напрямку Донецької області (https://www.facebook.com/okm.km.ua/). 

У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї відбулася майстерка 

«Пташка миру», а також діяли пересувні виставки та музейні уроки «Знайомі 

незнайомці» та «Таємниці тваринного світу».  

В Хмельницькому обласному літературному музеї протягом місяця 

відбулася низка заходів: літературний урок «Письменники краю про голод-

геноцид 1933 року» (до Дня пам’яті жертв голодоморів); круглий стіл на тему 

«Від витоків – до народного піднесення» (до Дня Гідності та Свободи України); 

презентація книг Ольги Саліпи (https://km-oblrada.gov.ua/u-svitli-

slova/?fbclid=IwAR2kWl1JPR0Zi3J8swolbDcqHkoH8NSgYTErjVKFQqPY_kT5Ha

BIkjKnhIc); онлайн-зустріч з письменницею Наталією Поліщук. 

Музей долучається до флешмобу #мова_важлива, оголошеного поліцією 

Хмельницької області. Представлено вірш письменниці, членкині обласної 

організації НСПУ Олени Іськової-Миклащук «Коли у душу просяться слова» у 

виконанні авторки. 

У с. Великий Жванчик, в місцевій школі, музей організував та провів 

літературні читання, присвячені пам’яті Петра Тулизика. 

До Дня української писемності та мови Хмельницький обласний 

літературний музей організував творчу онлайн-зустріч із письменником, 

кандидатом педагогічних наук, доцентом Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова Олександром Козинцем 

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

Відбувся патріотичний захід «Яків Гальчевський – полум’яний борець за 

волю України» (https://km-oblrada.gov.ua/yakiv-galchevskyj-polumyanyj-borecz-

za-volyu-ukrayiny/?fbclid=IwAR1DYjVqeqx0v6KkJUYS1ZJ1-

gIAeR45maTvnIKjpduAdfOTgeAXniHoaDI). 

У Музеї пропаганди (м. Шепетівка) доступна нова функція – шеринг 

завірених копій цифрових документів. Відтепер, щоб стати відвідувачем музею, 

достатньо під час запису скористатися додатком «Дія» у смартфоні.  

Протягом місяця діяли виставки: «Україна. Війна в Європі»; «Століття 

нескорених»; фотодокументальна виставка «Скривавлена нива»; документальна 

виставка «Проти Голіафа» та фотовиставка «Зима, що нас змінила». 

У музеї протягом місяця відбулися: лекція «Життя і творчість Михайла 

Бойчука» – представник покоління Розстріляного відродження, художник 

світового рівня, засновник новаторського мистецького напрямку «бойчукізм»; 

музейні кінопокази «У пам’ять про скорботний 33-й»; «Майдан. Боротьба за 

свободу»; інтерактивне музейне заняття «Хліб Голодомору»; зустріч у музеї 

«Революція Гідності: хроніка народного повстання»; музейні заняття з історії 

природи рідного краю «Птахи нашого краю», «Чарівний світ комах та 

метеликів», «Історія українського оберегу»; майстер-клас «Свічка пам’яті»; 

історичний урок «Світло пам’яті»; історичні студії «Сила нескорених: за що 

боролася УПА?» та «Великий терор в Україні: локальні особливості 

Шепетівщини»; онлайн-лекція «Індивідуальна трагедія як складова Великого 

терору. Доля родини Липківських» з лекторкою Тамарою Бойко, старшим 

науковим співробітником та «Українські письменники-футуристи на прицілі 

радянських спецслужб»; театралізоване свято «Прийшов осінній Лука – 

з’явилися хліб і мука» 

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

 

Просвітництво. Художня самодіяльність 

У Кам’янець-Подільському міському будинку культури відбулись 

міські урочистості та тематичний концерт «Вільні творити майбутнє» з нагоди 

Дня Гідності та Свободи (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2832). 

У Проскурівському будинку культури (Ярмолинецької ТГ) відбулася 

творча зустріч з Альоною Радецькою – поетесою, старшою науковою 

співробітницею Хмельницького обласного літературного музею, землячкою. 

Студенти та викладачі Кам’янець-Подільського фахового коледжу 

культури і мистецтв провели цикл концертів під назвою «Україна жива» в 

рамках профорієнтаційної роботи (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2838). 

У Полонському будинку культури відбувся кавер-вечір за участю 

зразкового аматорського вокального ансамблю «ViVa» та студентів 

«Words&amp;Voice» studio (БК). У рамках благодійної акції зібрані кошти 

направлені на потреби ЗСУ. 

У Волочиській ДШМ (Волочиської МТГ) відбувся концерт «Мистецький 

ярмарок!». 
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Виставки 

У приміщенні Хмельницької обласної ради діяла виставка до Дня пам’яті 

жертв голодоморів та політичних репресій, яку підготував Хмельницький 

обласний краєзнавчий музей (https://km-oblrada.gov.ua/26-lystopada-ukrayina-

vshanovuye-pamyat-zhertv-golodomoriv/) та пересувна виставка плакатів «Світло 

переможе темряву» хмельницьких художників. На виставці представлено майже 

40 робіт відомих митців нашого краю (https://km-oblrada.gov.ua/svitlo-peremozhe-

temryavu-2/). 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва відбулося відкриття обласної виставки «Сяйво душі» художніх 

виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва.  

В експозиції представлені вироби художнього розпису, вишивки, кераміки, 

бісероплетіння, народної ляльки, соломоплетіння, художньої обробки деревини 

(https://km-oblrada.gov.ua/vystavku-syajvo-dushi-prezentuvaly-v-naukovo-

metodychnomu-czentri-kultury-i-mystecztva/). 

У ТРЦ «Оазис» у фоє кінотеатру «Мультиплекс» за підтримки обласної 

військової адміністрації та БО «Захисти Хмельниччину» експонувалася 

виставка фоторобіт «Дитячі очі війни», де представлено близько чотирьох 

десятків світлин дітей, що мешкають на деокупованих територіях Харківської та 

Донецької областей (https://www.adm-km.gov.ua/?p=117821). 

 

Вшанування пам’яті 

Архівний відділ Хмельницької міської ради започаткував цикл заходів, 

які присвячені загиблим Героям російсько-української війни. Перша зустріч-

спомин була присвячена пам’яті Героя російсько-української війни Едуарда 

Садомського (https://khm.gov.ua/uk/content/zustrich-spomyn-pamyati-geroya-

rosiysko-ukrayinskoyi-viyny-eduarda-sadomskogo-provely-v). 

У с. Сушівці (Білогірська ТГ) на фасаді загальноосвітньої школи                    

I-III ступенів відкрито меморіальну дошку члену Національної спілки 

письменників України Миколі Федунцю, який навчався у цій школі в 1951 – 

1955 роках. Ініціатором виготовлення пам’ятного знака виступив друг поета – 

журналіст Володимир Рубашевський, який проживає в Теофіполі. 

Відбулося відкриття меморіальної дошки, встановленої на будівлі 

Голенищівського ліцею (Летичівська ТГ) на честь загиблого військово-

службовця, колишнього учня цього закладу Ілюся Сергія Анатолійовича. 

У міському парку Шепетівки відбулося відкриття пам’ятного знака 

«Хачкор», що символізує вшанування невинних жертв вірменського та 

українського народів. 

В Кам’янці-Подільському, на будинку, де жив головний архітектор міста 

Ізяслав Медведовський, відкрито меморіальну дошку. 

 

Підвищення кваліфікації 

Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

провели обласний семінар для бібліотекарів закладів професійно-технічної 

освіти з питань розвитку цифрової компетентності на платформі ZOOM 

https://km-oblrada.gov.ua/26-lystopada-ukrayina-vshanovuye-pamyat-zhertv-golodomoriv/
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https://km-oblrada.gov.ua/vystavku-syajvo-dushi-prezentuvaly-v-naukovo-metodychnomu-czentri-kultury-i-mystecztva/
https://www.adm-km.gov.ua/?p=117821
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(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_11_1/2022_11_11_1.php) та взяли участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Пам’ятки писемності та культури: вивчення, збереження, популяризація» до 

100-річчя Музею книги відділу рідкісних видань та рукописів на платформі 

Zoom (https://www.facebook.com/ounbkmua). 

Наукова співробітниця Музею пропаганди (м. Шепетівка) взяла участь у 

щорічному науковому форумі «Революція Гідності: на шляху до історії», який 

організував Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum у 

партнерстві з Українським інститутом національної пам’яті, Інститутом історії 

України НАН України, Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка, Українським католицьким університетом UCuniversity, 

Національним університетом «Києво-Могилянська академія» 

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

Науковці Хмельницького обласного краєзнавчого музею взяли участь у 

Всеукраїнській науковій конференції «Феномен Григорія Сковороди і 

сучасність», яку зініціював Хмельницький інститут соціальних технологій 

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

Бібліотечні працівники територіальних громад Хмельниччини взяли участь 

у Всеукраїнській онлайн-школі «Бібліотеки. Діти. Громади», яку 

організувала Національна бібліотека України для дітей 

(http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1593

#gsc.tab=0) 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели: обласний онлайн-семінар «Сучасна методика 

роботи з фольклорними колективами» для керівників сільських аматорських 

фольклорних колективів (https://honmccm.com.ua/oblasnyj-onlajn-seminar-dlia-

kerivnykiv-silskykh-amatorskykh-folklornykh-kolektyviv/); семінар для викладачів 

хорового співу мистецьких шкіл (https://honmccm.com.ua/vid-tradytsij-do-

suchasnosti/). 

Фахівцями Хмельницької центральної публічної бібліотеки 

Хмельницької міської територіальної громади для бібліотекарів проведено 

семінар на тему «Планування та звітність роботи бібліотек» 

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

=3185). 

 

 

 

Завідуюча відділом краєзнавства    Зоя ФІЛІПЕНКО 
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