
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за грудень 2022 року) 

 

Загальні питання 

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській атомній електростанції в обласному центрі керівництво 

області та міста, рятувальники, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС вшанували 

пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання та поклали квіти до 

пам’ятників «Героям-пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи» 

та «Героям та жертвам Чорнобиля» (https://www.adm-km.gov.ua/?p=118819). 

В сесійній залі Кам’янець-Подільської міської ради відбулася 

презентація книга поезій для дітей «Наша перемога» Сергія Боднаря, дитячого 

письменника, художника, педагога, захисника в рамках волонтерського проєкт 

«Книга своїми руками». Збірка видана завдяки меценатам, батькам та 

народного депутата України Ігоря Марчука.  

Бібліотечна справа 

Публічні бібліотеки області приєдналася до ініціативи Українського 

інституту книги щодо проведення Національного тижня читання. В рамках 

тижня в публічних бібліотеках області відбувся ряд заходів, а саме: презентація 

видання «Невтомний життєлюб. Іван Сварник у творчості, спогадах, відгуках» 

(Хмельницька ОУНБ 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_15_1/2022_12_15_1.php) та зустріч з 

українським письменником Юрком Даценком в прямому ефірі соціальної 

мережі Фейсбук (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_14_7/2022_12_14_6.php); 

презентація монографії «Ярмолинеччина від найдавніших часів до 

сьогодення» родини Хоптярів: Юрія Анатолійовича, Андрія Юрійовича та 

Алли Олександрівни 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100074694487113) та презентація 38-

го випуску науково-краєзнавчого збірника «Хмельницькі краєзнавчі студії» 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100074694487113);  

творчий вечір Івана Козара та Миколи Білого (Хмельницька обласна 

бібліотека для юнацтва 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064575224621); 

http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1605#

gsc.tab=0; акція «Книга на війні» (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=1605

#gsc.tab=0). Публічні бібліотеки територіальних громад області також 

долучилися до проведення Національного тижня читання. 

Публічні бібліотеки області долучилися до акції «16 днів проти насилля». 

В бібліотеках для учнівської та студентської молоді проводилися інформаційні 

години, бесіди, уроки толерантності, години правознавства, правознавчі 

години, правові екскурси, відеолекторії, правознавчі лотереї та перегляди 
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документальних фільмів з колекції кіноклубу «Docudays UA» тощо. 

До Дня української хустки в публічних бібліотеках області відбулося: 

майстер-клас «Хустка тернова – мамина мова» (Хмельницька обласна 

бібліотека для юнацтва 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1459:2022-12-

12-11-32-12&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26); етнопосиденьки 

«Незбагненне диво – українська хустка» (Великолазучинська сільська 

бібліотека Теофіпольської ТГ); свято хустини «Квітчаста хустина, на ній гроно 

горобини» (Поляхівській сільській бібліотеці Теофіпольської ТГ ); флешмоб  

«Українська хустка – наш оберіг» (Кам’янець-Подільська центральна міська 

бібліотека імені Костя Солухи); етнокультурна година «Берегине моя, 

українська хустка!» (бібліотека-філія № 2 Кам’янець-Подільської МЦБС). 

Публічні бібліотеки області доєдналися до Всеукраїнського флешмобу 

«Хустку одягаю – перемогу закликаю». 

В публічних книгозбірнях області відбулися Сковородинські читання, 

присвячені 300-річному ювілею Григорія Сковороди: презентацією виставки 

робіт творчої студії «Малювання як арт-терапія» (Хмельницька ОУНБ 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_01_4/2022_12_02_4.php); літературно- 

філософський камертон «На одній хвилі зі Сковородою» (Хмельницька 

обласна бібліотека для юнацтва); мистецька година «Мандрівний філософ – 

Григорій Сковорода»(Центральна публічна дитяча бібліотека Хмельницької 

МЦБС 

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

3198); Сковородинські читання «Сковороди зоря у вічність промовля» 

(Теофіпольська центральна бібліотека).  

Бібліотеки області, які обслуговують дітей взяли участь в обласному 

кроссенсі «Григорій Сковорода : шлях мудреця». 

Протягом грудня в публічних бібліотеках області продовжується реалізація 

волонтерських проєктів: плетіння маскувальних сіток та передача їх на 

передову; виготовлення оберегів для воїнів; збір книг для військових частин 

міста та шпиталів; відвідування поранених у військовому шпиталі та концертні 

програми у військових частинах; збір дитячих малюнків для воїнів та збір 

гуманітарної допомоги; виготовлення окопних свічок; приготування їжі для 

захисників; зустрічі з психологами, чергування на пунктах видачі гуманітарної 

допомоги (https://www.facebook.com/people/100064575224621/); 

(http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1601

#gsc.tab=0); 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1601

#gsc.tab=0 

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, проводяться майстер-класи з виготовлення патріотичних 

янголят, а також мистецькі уроки в студії пісочної анімації, турніри з 
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настільних ігор, екскурси в історію краю, психологічні тренінги для дітей 

переселенців за участю волонтерів Хмельницького міського Товариства 

Червоного Хреста України та різноманітні майстерки. 

 

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). 

В грудні започатковано День бібліотеки в Департаменті освіти, науки, 

молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_27_2/2022_12_27_2.php). 

Протягом грудня в бібліотеці відбулися: презентація 56-го випуску 

рекомендаційного бібліографічного довідника «Календар знаменних і 

пам’ятних дат Хмельниччини на 2023 рік» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_29_1/2022_12_29_1.php); Різдвяна 

зустріч «Товариства німців Хмельниччини – Відергебурт» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_25_2/2022_12_25_2.php); творчий вечір 

Михайла Петровича Люшні – композитора, музиканта, поета, громадського 

діяча, голови обласного відділення Національної всеукраїнської музичної 

спілки, голови асоціації композиторів-піснярів області, автора багатьох 

проєктів з культурного життя міста, з нагоди 80-річчя від дня народження 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_23_4/2022_12_23_1.php); зустріч «Ходить 

по землі Святий Миколай» з членами Хмельницького обласного товариства 

молоді з інвалідністю «Перспектива» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_22_1/2022_12_21_1.php) та захід під 

назвою «Святкування дня Святого Миколая у Польщі» для наймолодших 

відвідувачів бібліотеки та їхніх батьків 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_20_1/2022_12_20_1.php).  

Відбулося засідання Президії Хмельницької обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_14_8/2022_12_14_8.php). 

До Міжнародного дня прав людини та Всеукраїнського тижня права 

відбувся юридичний консалтинг 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_12_8/2022_12_12_8.php). 

В рамках розширеного засідання клубу «Краєзнавець» відбувся вечір 

світлої пам’яті «Відданість улюбленій справі», присвячений колезі, лауреату 

обласної премії імені Мелетія Смотрицького, бібліотекарю-краєзнавцю 
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Валентині Опанасівні Мельник, яка рік тому відійшла у засвіти 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_22_4/2022_12_22_4.php).  

Продовжує роботу англомовний розмовний клуб з волонтером Віталієм 

Малієнком  

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_25_1/2022_12_25_1_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_12_13/2022_12_12_13.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_06_1/2022_12_06.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. 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

В бібліотеці відбулося відкриття виставок: «Новорічно-Різдвяний вернісаж» 

хмельницьких художників, членів Національної спілки художників 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:2022-12-

29-10-43-36&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26) та «А вдалині – війна...» 

Олени Мозолюк. На виставці експонувалися 15 різножанрових акварельних 

робіт 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1462:2022-12-

28-14-33-22&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

9 грудня в бібліотеці відкрито майстерню-музей «Бібліотечний спротив» з 

метою популяризації волонтерської діяльності та залучення до неї найширшого 

кола хмельничан. Це ще одна локація для заходів з патріотичного виховання 

молоді. Проєкт реалізовано в партнерстві з Національним військово- 

історичним музеєм України та ГО «Труханівська Січ». Представлено 

фотостенди волонтерської роботи колективу, артефакти з зони бойових дій 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1458:2022-12-

12-08-49-44&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

Протягом місяця у бібліотеці відбулося: театралізоване дійство-гра 

«Калита, калита, із чого ти вилита?» для дітей з сімей ВПО; майстер-клас по 

розпису пряників-миколайчиків до Дня Св. Миколая; майстер-клас 

«Чародійство петриківського розпису» за участю Наталії Калініченко, фахового 

викладача Херсонського професійного ліцею харчової промисловості, 

керівника гуртка «Розпис по дереву», яка тимчасово проживає в 

Хмельницькому (https://www.facebook.com/people/ 100064575224621/. 

 

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

У бібліотеці відкрито виставку творчих робіт «Український колорит» 

студентів вищого професійного училища № 25, на якій представлено 15 робіт 

виконаних різними техніками: голландське, корпусне письмо, декоративний 

розпис, розпис по дереву 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1602

#gsc.tab=0), а також презентовано виставку-проєкт «Постаті» художників та 
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учнів студії Радимира Міляра «Відродження». Серед робіт − серія портретів 

відомих поетів, художників, музикантів, мислителів та видатних митців 

українського походження 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1606

#gsc.tab=0). 

У бібліотеці за ініціативи ГО «Жіночий ХАБ» проведено засідання 

робочої групи щодо розвитку системи дошкільної освіти в Хмельницькій 

міській громаді та покращення доступу до неї для дітей ВПО та зібрання 

бібліотекарів освітніх закладів міста Спільно з Центром професійного 

розвитку педагогічних працівників 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100064798145563 

Для читачів протягом місяця проведено бібліосутінки «Цей чарівний 

Новий рік» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1611

#gsc.tab=0); новорічний майстер-клас «Різдвяна майстерка», на якому 

учасники створювали ялинки із фетру 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1609

#gsc.tab=0); вечорниці «Андріївські викрутаси» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1604

#gsc.tab=0);  

 

Публічні бібліотеки Хмельниччини 

У Центральній публічній бібліотеці (Хмельницької міської 

територіальної  громади) відбулося: цикл новорічних майстерок 

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

=3216); показ фільму «Заради нас». Перегляд кінострічки підготувала ГО 

«Всеукраїнське Молодіжне Спілкування» 

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

=3207). 

На базі КЗ «Центральна бібліотека Чорноострівської селищної ради» 

відбулася презентація книги «Маски чужих ролей» Віоліни Ситнік 

(https://www.facebook.com/groups/2408657799384666) 

У відділі краєзнавства Кам’янець-Подільської центральної міської 

бібліотеки імені Костя Солухи відбулася презентація персональної виставки 

робіт «Роду мого оберіг» Оксани Мулярчук, майстрині-писанкарки. Виставка 

присвячена 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди. В експозиції 

було представлено більш ніж 150 писанок, створених за різними техніками. 

У Центральній публічній бібліотеці Нетішинської міської ТГ відбулася 

презентація книги нетішинського письменника Миколи Руцького «Вертеп 

смерті: розп’яте село». 

У Дунаєвецькій міській публічно-шкільній бібліотеці відбулася 

презентація першої друкованої книги «Темні символи» Сергія Тимофійка, 
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викладача історії Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка, який служить в ЗСУ. 

У КЗ «Білогірська Центральна бібліотека» відбулися «Посиденьки у 

бібліотеці». Захід присвячений традиціям святкування новорічно-різдвяних 

свят. 

Провідний бібліотекар відділу дошкільників, учнів 1-9 класів та керівників 

читання КЗ «Центральної бібліотеки» Віньковецької селищної ради Лариса 

Матковська стала учасницею конференції «Бібліотеки, як ключовий фактор 

для соціального спротиву та демократії в часи викликів безпеки», яка відбулася 

з 31 жовтня по 4 листопада у Ризі, Латвія. 

Редакцією газети «Сільські новини» (Віньковецької ТГ) був оголошений 

конкурс «Моя бібліотека – моє життя» для усіх бібліотек Віньковецької та 

Зіньківської територіальних громадах. Конкурс відбувся з 8 по 25 листопада.  

Мета конкурсу – долучити до читання якомога більше людей різного віку і 

професій та збільшити читацьку аудиторію бібліотек. На конкурс бібліотеки 

мали подати статтю про свою бібліотеку, а також про цікавого та активного 

читача. За результатами голосування, перемогу здобула Зіньківська сільська 

центральна публічна бібліотека ім. Лесі Українки. 

  У Ярмолинецькій центральній бібліотеці відбулася презентація книги 

«Маски чужих ролей» Віоліни Ситнік. 

У Давидковецької бібліотеки-філії №5  Хмельницької МЦБС відбувся 

майстер-клас з виготовлення ангела-оберега з глини 

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

=3223). 

 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені 

Михайла Старицького відбулися прем’єри: абсурдна комедія А. Ніколаї 

«Апельсини від Єви»; покази: комедії «Ніч перед Різдвом» за мотивами 

однойменної повісті М. Гоголя; казки «Крижане серце» за мотивами 

Бродвейського мюзиклу «Frozen»; драми «Украдене щастя» за твором 

І. Франка; фотопрезентація до вистави «Маріуполь #надія_на_світанок» 

(авторки тексту: Марина Пінчук (м. Маріуполь), Марина Бортник-Гулівата (м. 

Хмельницький); дитяча вистава «Круцьке Шоу»; літературно-музична 

композиція «Світ ловив мене, та не спіймав», присвячена 300-річчю з дня 

народження видатного українського філософа Григорія Сковороди 

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

У приміщенні обласного музично-драматичного театру відбувся вечір-

реквієм пам’яті Героїв-прикордонників за спільної ініціативи голови обласної 

ради Віолети Лабазюк та керівництва Національною академією ДПСУ ім. 

Б. Хмельницького (https://km-oblrada.gov.ua/vony-naviky-zalyshylys-geroyamy-

ukrayiny-na-hmelnychchyni-vidbuvsya-vechir-rekviyem-pamyati-prykordonnykiv/). 

У Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок «Дивень»  
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відвідувачі упродовж місяця побували на «Гостині Святого Миколая»; 

переглянули прем’єру анімованої вистави «Маленький принц» за мотивами 

твору Антуана де Сент-Екзюпері; вистави: «Пан Коцький»; «Гусеня», 

«Карлсон, який живе на сцені»; виставку ялинкових іграшок краєзнавця Ігоря 

Байдака. 

Виставу «Грінч викрадач Різдва» переглянули відвідувачі театру та діти – 

пацієнти Хмельницької обласної дитячої лікарні.  

У театрі тривав протягом місяця конкурс на найкращий різдвяно-

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

У Хмельницькому монотеатрі «Кут» упродовж грудня в рамках 

жіночого фестивалю «Я – Українка» під керівництвом засновниці і президентки 

Ємілії Німцович відбувся волонтерсько-патріотичний вечір, присвячений Дню 

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

У кінотеатрі WoodMall Cinema в рамках ініціативи Хмельницької ОВА 

«Свята об’єднують» організовано новорічно-різдвяні заходи для діток 

Хмельниччини та для дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб 

(https://www.adm-km.gov.ua/?p=118835). 

В Хмельницькій обласній філармонії відбулися концерти: «Коляда. 

Триб’ют різдвяних пісень; «Соломія Крушельницька» (до 150-річчя від дня 

народження славетної співачки); благодійний гала-концерт «Молитва за 

Україну» заслуженої артистки України Олени Білоконь; «Українські народні 

мелодії» у виконанні оркестру Академічного ансамблю пісні та танцю «Козаки 

Поділля»; «Різдвяний концерт» Хмельницького академічного естрадно-

духового оркестру; «Beethoven (septet). Schubert (octet). Spohr (nonet). 7, 8, 9»; 

«Classic of Rock»; виступ гурту «Авіатор» 

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

У філармонії відбувся перший дитячий Різдвяний бал» (https://km-

oblrada.gov.ua/pershyj-rizdvyanyj-dytyachyj-bal-vidbuvsya-v-oblasnij-filarmoniyi/) 

та свято «Дитячі мрії збуваються» для дітей з багатодітних та малозабезпечених 

сімей, організований Благодійним фондом «Карітас» (https://km-

oblrada.gov.ua/dytyachi-mriyi-zbuvayutsya/). 

У Кам’янець-Подільському міському Будинку культури відбувся 

благодійний концерт гурту «Фranko’«Затишок у тривожний час» 

(https://www.facebook.com/groups/tvoemisto2018).  

 

Фестивалі 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва пройшов регіональний етнофестиваль «Різдвяне диво». Мета 

фестивалю-відродження, розвиток та збереження української культури і 

національних меншин, популяризація кращих зразків українського та світового 

музичного мистецтва зимового календарного циклу, розвиток аматорського 

мистецтва та вдосконалення художньо-виконавського рівня аматорських 

колективів. До участі у етнофестивалі долучилися вокально-хорові, фольклорні 

та фольклорно-етнографічні колективи, окремі виконавці з усієї Хмельниччини 
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(https://honmccm.com.ua/majia-onyshchuk-pro-rehionalnyj-etnofestyval-koliadok-

shchedrivok-rizdvianykh-pisen-rizdviane-dyvo/). 

У Кам’янці-Подільському відбувся фестиваль інтелектуальних 

настільних ігор. У фестивалі взяли участь кам’янчани та діти з родин 

внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території громади. Дорослі та 

діти демонстрували свою вправність у таких іграх як: «Доббль», «Швидерця», 

«Дженга», «Хокей», «Капстекінг», «Баланс», «Дартс», «Пінг-Понг», 

«Мінібаскет», «4 in a row», тренувались у складанні фігур із «Танграму», 

штовхались кульками в «Абалоні», визначали кольори у «МастерМайнді», 

проходили лабіринти, влаштовували морські бої, визначали, рахували, 

відгадували числа у «Бінго», складали пазли та грали у бадмінтон – загалом 

понад 50 різноманітних ігор. Організаторами заходу виступили Кам’янець-

Подільська міська рада, «ДімБойФест» (Дмитро Бойко), школа усного рахунку 

«Соробан», «SOS Штаб громадянської оборони», готельний комплекс «Gala 

hotel», «Panda City», газета «Подолянин». 

 

Музейна справа 

У Державному історико-культурному заповіднику «Меджибіж» 

відбулися XI Археологічні читання за участю науковців і краєзнавців, 

присвячені пам’яті знаного історика, доктора історичних наук, професора, 

багаторічного голови Хмельницької обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України Лева Баженова (1.01.1946 – 8.11.2022) 

(https://mezhibozh.com/xi-81/). 

У Хмельницькому обласному художньому музеї в грудні відкрито 

виставки творів: Сергія Садчикова «Шлях Григорія Сковороди. Бахмут»; 

Ігоря Байдака «Ракурс БАЙДАКтара»; Юлії Нікіфорової «Світло в тобі»; 

Олександра Савенка «Світлина в темні часи» та ювілейну виставку Людмили 

та Миколи Мазурів «Окрилені». 

В Арт-хабі відбувся цикл заходів: лекції: «Сковородинська географія» від 

Ігоря Корнацького; «Національно-культурні світи українського бароко і 

Сковорода» від Наталії Петрук; «Життєтворчість Г. Сковороди у рефлексіях 

сучасності» від Світлани Ганаби; «Знаковість текстів Г. Сковороди» від 

Володимира Півня; тренінги: «ПТСР» від психологинь БФ «Рокада»; майстер-

класи: «Малюнок аквареллю» та розпис різдвяних дерев’яних поробок від 

Андрія Каптаря; «Глиняні скульптурки» від Марини Сліщук; розпис коника-

мрійника від етноколективу «Ладовиці»; розпис гіпсових фігурок від Ольги 

Нікітіної; «Як створити новорічне диво на фото» від Антона Буги; заняття 

«Український фольклор» та «Український традиційний спів Поділля» від 

етноколективу «Ладовиці»; благодійний концерт від вокальної студії 

SPIVAI; святкове дійство до дня Святого Миколая від етноколективу 

«Ладовиці»; нагородження лавреатів Обласної мистецької премії ім. Людмили 

та Миколи Мазурів «Подільська палітра»; артисток з Оксаною Мазур  

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

В Хмельницькому обласному літературному музеї протягом місяця 

відбулася низка заходів, а саме: «Наш боєкомплект – слово» за участю членів 
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Хмельницької обласної організації Національної спілки письменників України;  

літературно-мистецьке свято «Незламний дух Нового року», під час 

відбулася презентація книги хмельницької казкарки Марії Дем’янюк «Наші 

друзі з Ельфірії» (https://km-oblrada.gov.ua/nezlamnyj-duh-novogo-roku/); «Світ 

ловив його, та не спіймав» до 300-річчя від дня народження Григорія 

Сковороди; презентація книги Миколи Матвіїва «Мета його – то правда і 

любов. Микола Матвіїв – одинокий лелека поезії»; творчий вечір Олени 

Ткачук (https://www.facebook.com/Litmuzzey). 

В Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї наукові співробітники 

продовжували вести рубрику «Традиційні страви подолян». Протягом місяця в 

музеї відбувся: музейний експериментаріум «Лікарські рослини. Секрети 

народної медицини», приурочений до Дня чаю.  

У Музеї пропаганди (м. Шепетівка) упродовж грудня діяла плакатна 

виставка «Воїни. Історія українського війська», а також виставки «Шеврони: 

традиції та честь українського війська» (представлено понад 70 нарукавних 

нашивок з музейної колекції); «Скривавлена нива» (присвячена Великому 

терору 1937 – 1938 років і його жертвам); «Україна. Війна в Європі» (ілюструє 

глибинні передумови сучасного російсько-українського протистояння); «Проти 

Голіафа» (про знані та маловідомі постаті національно-визвольного руху); 

фотовиставка «Зима, що нас змінила» (про події, що відбувалися на Майдані у 

Києві, їх учасників, про шепетівчан), а також відбулося театралізоване свято до 

Дня Святого Миколая; музейні заняття та майстер-класи для дітей «Історія 

українського оберегу»; онлайн-лекції «Польська операція НКВС на 

Київщині»; «Вирок українському сміху»; «Слово на камені. Мацеви як джерело 

вивчення локальної єврейської історії в Україні»; театралізоване свято «На 

святу Катерину ховайся під перину» 

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

У Нетішинському міському краєзнавчому музеї експонувалася 

виставки «Михайло Грушевський: вчений та політик» та філокартії та 

філателії. Проведено музейний урок «Над вертепом звізда ясна на весь світ 

засіяла» (https://www.facebook.com/groups/536622693820435). 

У Дунаєвецькому історико-краєзнавчому музеї відбувся «Різдвяний 

квест-пригода» для дітей і дорослих»; «День хустки»; діяла «Виставка хустки» 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100074575331460). 

У Чорноострівському літературно-краєзнавчому музеї Л. Глібова 

відбулися Андріївські вечорниці та майстер-клас до Дня української хустки 

(https://www.facebook.com/groups/208607006413300/). 

В Кам’янці-Подільському римо-католицькому музеї Мучеників ХХ 

століття відбулася вистава-реквієм «Про їхній біль мовчить каміння», яка 

присвячена 80-річчю ліквідації єврейського гетто в Старому місті за участю 

викладачів та студентів Кам’янець-Подільського фахового коледжу  культури і 

мистецтв та фахівців Міського Будинку культури. 
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Просвітництво. Художня самодіяльність 

У Кам’янець-Подільському міському будинку культури відбулася 

презентація мистецького проєкту «МИ ВДОМА». Ініціаторами та авторами 

проєкту стали внутрішньо переміщені особи, які проживають у місті. 

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 Ізяславському будинку культури відбувся розважальний захід для 

дітей внутрішньо переміщених осіб. Діти під час святкового дійства 

переглянули новорічну казку про викрадення Святого Миколая та отримали 

подарунки від польських друзів. 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва підведено підсумки обласної виставки-конкурсу художніх творів 

«Вистоїмо, переможемо, відбудуємо!», на якій були представлені 38 художніх 

полотен 24 викладачів мистецьких шкіл області 

(https://honmccm.com.ua/vystoimo-peremozhemo-vidbuduiemo-2/). 

До Новорічних та Різдвяних свят відбувалися новорічні заходи для дітей 

(https://honmccm.com.ua/sviatkovyj-dukh-rizdva-zavitav-do-khmelnytskoho/); та 

для людей похилого віку з центру підтримки переселенців «Я – Маріуполь». 

(https://honmccm.com.ua/novorichnyj-zakhid-dlia-liudej-pokhyloho-viku-z-tsentru-

pidtrymky-pereselentsiv-ia-mariupol/);  

 

Виставки 

На Майдані Незалежності міста Хмельницького відбулася презентація 

виставки «Комунізм = рашиzм» з фондів Галузевого державного архіву 

Українського інституту національної пам’яті, в якій взяв участь його директор 

Ігор Кулик. Проводився захід за сприяння Хмельницької ОВА та Державного 

архіву Хмельницької області (https://www.adm-km.gov.ua/?p=118791). 

У приміщенні Хмельницької обласної радиа експонувалася виставка 

«Воїни. Історія українського війська» розроблена Українським інститутом 

національної пам'яті. Виставка містила нові артефакти з фронту, передані 

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

 

Дитячі музичні школи 

В Чорноострівській ДМШ відбулося відкриття Резиденції Святого 

Миколая (https://www.facebook.com/groups/2408657799384666). 

У Волочиській ДШМ (Волочиської МТГ) відбувся концерт 

«Мистецький ярмарок!». 
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Відродження українських традицій 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтва організував чергову онлайн-трансляцію «Міжнародне 

приготування українського борщу» (Україна – Ірландія) 

(https://honmccm.com.ua/mizhnarodne-pryhotuvannia-borshchu-v-rezhymi-onlajn/) 

та відбулася інтерактивна вистава «Дух Різдва» для дітей з тимчасово 

окупованого Маріуполя. https://honmccm.com.ua/novorichna-vystava-dlia-ditej-z-

tsentru-ia-mariupol/ 

 

Вшанування пам’яті 

В Війтовецькій тероторіальній громаді встановлено три меморіальних 

дошки загиблим Героям. В селі Криваченці на фасаді школи встановлено 

меморіальну дошку загиблому Даніїлу Братанічу. На приміщенні школи  в с. 

Сарнова – ЄфімчукуОлегу, а в селі Завалійки – Міськову Дмитру. Пам’ятні 

дошки встановлено за кошти Всеукраїнської військово-цивільної спілки 

«Бойове братерство України». 

На приміщенні Гальчинецького ліцею Теофіпольської селищної ради 

встановлено меморіальну дошку на честь випусника Мурзи Олександра 

Володимировича, який загинув захищаючи рідну землю. 

В с. Шарівка (Ярмолинецька територіальна громада) встановлено 

Панораму воїнам, які загинули в російсько-українській війні: Валентину  

Бабенко, Богдану Демчуку, Олександру Казмірову, Олегу Козловському та 

Олександру Надопті. Це знак вшанування пам’яті земляків, які проживали в 

селі або навчалися в Шарівській загальноосвітнійшколі I – III ступенів із сіл 

Боднарівка, Пасічна та Магнишівка. Також встановлено банер «Чекаємо 

додому» військовослужбовця Демчука Олега, який був захисником 

«Азовсталі». Встановлення Панорами та банерів відбулося завдяки благодійній 

допомозі Сковерка Олега та Клевцової Неоніли. 

 На приміщенні Летичівського ліцею № 2 (Летичівська селищна 

територіальна громада) встановлено меморіальну дошку випускнику 

Шрубковському Віталію Сергійовичу, який загинув у боях, захищаючи Україну 

від російської навали. 

На приміщенні Летавського ліцею (Чемеровецька ТГ) встановлено 

меморіальну дошку випускнику освітнього закладу Киналю Віталію. 

Державним архівом Хмельницької області започатковано новий проєкт 

«Україна – це Ми!» за підтримки обласної військової адміністрації. В межах 

проєкту передбачено створення зібрання документів, світлин та інших свідчень, 

які розповідатимуть про діяльність наших юних земляків, що разом з 

дорослими долучилися до українського волонтерського руху, який у період 

війни набув безпрецедентного розмаху та викликав подив і захоплення в 

усьому світі своєю масовістю та активністю (https://www.adm-

km.gov.ua/?p=118552). 
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Підвищення кваліфікації 

Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

провели: День керівника центральної бібліотеки територіальної громади на 

тему «Підготовка і подання звітності про роботу бібліотек та перспективи їх 

діяльності». На платформі Zoom до навчання долучилися 76 фахівців із 56 

територіальних громад області 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_23_2/2022_12_23_2.php); вебінар на тему 

«Статистичні звіти в ЕСМаР. Робота з Адресною частиною» для працівників 

публічних бібліотек територіальних громад Хмельницької області на платформі 

Zoom (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_09_7/2022_12_09_1.php); День 

спеціаліста на тему: «Про підготовку планово-звітної документації публічних 

бібліотек». До заходу, на платформі Zoom, доєдналися 60 учасників, 

представники 32 громад. 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_12_06_5/2022_12_06_5.php) 

 Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру культури 

і мистецтва провели онлайн-нараду керівників мистецьких шкіл 

(https://honmccm.com.ua/onlajn-narada-dyrektoriv-mystetskykh-shkil/). 

 

 

Завідуюча відділом краєзнавства    Зоя ФІЛІПЕНКО 
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