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Культурно-мистецьке життя краю 
 

До Новорічних та Різдвяних свят 
 
15 січня у Хмельницькій обласній філармонії відбувся святковий концерт лауреата та 

дипломанта Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів та фестивалів – Хмельницького 
академічного муніципального камерного хору. Цього року концерт мав назву «Різдвяне 
дійство». В ньому прозвучало 17 українських колядок і щедрівок. Хор намагався здивувати 
глядачів оригінальними сценічними постановками та декораціями, грою світла, 
спецефектами, майстерним виконанням кращих зразків національної хорової музики та 
звісно ж красою та багатством тембрального забарвлення голосів.  

 
14 січня у смт Деражні, за ініціативи відділу культури, національностей та релігій, 

відбувся районний фестиваль колядок і щедрівок «Україна колядує», який зібрав 22 
аматорських колективи з різних куточків району біля головної ялинки міста. Організатори 
заходу створили глядачам атмосферу українського свята, продемонстрували різнобарвну 
гамму колядок і щедрівок, різдвяні традиції і обряди Деражнянщини. 

 
13 січня в обласному літературно-меморіальному музеї Миколи Островського 

відбулась презентація збірки давніх колядок та щедрівок, зібраних та записаних під час 
фольклорних експедицій краєзнавцем Олександром Цариком.  

 
12 січня  у приміщенні Хмельницького обласного академічного театру ляльок 

відбувся регіональний різдвяний етнофестиваль «Благослови, Боже, літо починати, 
Христа славити!». Своє мистецтво глядачам подарували фольклорні колективи: «Берегиня»  
(с. Зелені Курилівці Новоушицького району), «Горлиця» (с. Слобода-Яришівська Могилів-
Подільського району Вінницької області), «Біла криниця» (с. Немія Могилів-Подільського 
району Вінницької області) та фольклорно-етнографічний ансамбль с. Воробіївка 
Білогірського району, а також колективи з міста Хмельницького – молодіжний фольклорний 
гурт «Ладовиці» громадської організації «Відродження традицій Поділля» та зразковий 
фольклорний гурт «Ладосвіти» Хмельницької дитячої музичної школи № 2 (керівник Ірина 
Телюх). 

Програма складалася з творів новорічно-різдвяного зимового календаря. 
Неперевершеним доповненням до колядок та щедрівок була пісочна анімація Оксани 
Мергут. Своєю майстерністю зачарувала усіх присутніх на святі художниця Оксана Мазур, 
яка презентувала мистецько-освітню студію.  

 
10 січня у Хмельницькій обласній філармонії відбувся обласний різдвяний фестиваль 

колядок і щедрівок «Під Віфлиємською Зорею!», який в цьому році відзначив свій 10-
річний ювілей. Цьогоріч у фестивалі взяли участь церковні хори міста Хмельницького: 
архієрейський хор Свято-Покровського кафедрального собору, хор храму Різдва Пресвятої 
Богородиці, церковний хор Свято-Пантелеймонівського храму; провідні аматорські 
фольклорні колективи: зразковий фольклорний ансамбль «Берегиня» Хмельницької дитячої 
школи мистецтв, зразковий фольклорний гурт «Родовід» Антонінської дитячої музичної 
школи Красилівського району, зразковий молодіжний фольклорний гурт «Ладовиці» та 
зразковий фольклорний гурт «Ладосвіти» громадської організації «Відродження традицій 
Поділля» м. Хмельницького, народний аматорський фольклорний гурт «Нижняночка» 
Деражнянського району, народний аматорський фольклорний ансамбль «Кудрявчик» 
Ярмолинецького районного центру культури і дозвілля. 

 Своїми яскравими композиціями потішили глядачів також зразковий художній 
колектив України, ансамбль народного танцю «Веснянка», вокальний ансамбль «Аніма», 
лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів Леана Дзюбецька, народний аматорський 



волонтерський хоровий колектив «Єдність» Хмельницького територіального центру 
соціального обслуговування. 

Крім того, глядачів зворушили  новорічно-різдвяні мелодії українських та зарубіжних 
композиторів у виконанні лауреата Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів 
Хмельницького академічного муніципального камерного хору під керівництвом заслуженого 
діяча мистецтв України Ігора Цмура.  

 
 

Бібліотечна справа 
 

Хмельницька ОУНБ імені Миколи Островського  
 

У бібліотеці відбулося офіційне відкриття Кіноклубу медіа-просвіти з прав людини 
Docudays UA. 

Участь у відкритті Кіноклубу взяли працівники бібліотеки, представники Головного 
управління юстиції в Хмельницькій області, практичний психолог Хмельницького міського 
центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді,  студентська молодь міста. 

Під час відкриття клубу учасниками було переглянуто 20-хвилинну документальну 
кінострічку Миколи Бондарчука «Трудний». У фільмі порушено багато сучасних проблем – 
відповідальність держави та батьків за дотримання та захист прав дитини, недосконалість 
системи державних закладів для дітей без батьківського піклування, «сирітство» при живих 
батьках, підліткова ігроманія та дитяче жебрацтво. Після перегляду кінострічки студентська 
молодь спільно з психологом  обговорили питання  правових та соціальних проблем, 
порушених у сюжеті фільму. 

Кіноклубні зустрічі відбуватимуться щомісяця, про що бібліотека буде інформувати 
за допомогою мережі інтернет, зокрема – на  веб-сайті бібліотеки. 

У бібліотеці  відбувся черговий етап скайп-консультування для малозабезпечених 
громадян та осіб, що опинились в складних життєвих обставинах Віньковецького, 
Волочиського та Ярмолинецького районів. Правову допомогу віддаленим користувачам 
надали представники Хмельницької обласної громадської організації «Подільська правова 
ліга»,  Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області та 
 управління Пенсійного фонду України в  Хмельницькій області. Основні питання 
стосувалися нарахування пенсій, пільг та оформлення субсидій. 

 
Крім того, у бібліотеці проведено: 

 презентації: 

 ювілейного 50-го випуску довідково-інформаційного видання  «Календар 
знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2016 рік» за темою «Знаменні 
та пам’ятні дати Хмельниччини». Календар готується творчим колективом 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського 
починаючи з 1966 року. Метою щорічника є надання науковцям, бібліотечним 
працівникам, працівникам культури і мистецтва, освітянам, громадським 
активістам, студентській та учнівській молоді, усім, хто цікавиться історією і 
сьогоденням рідного краю інформації про значимі події і ювілейні дати, про 
видатних особистостей Хмельниччини та відомих людей, які життєво і творчо 
пов’язані з краєм. У презентації взяли участь: науковці, краєзнавці, літератори, 
члени міської організації Національної спілки краєзнавців України, 
представники обласних установ закладів культури та  громадськості. Учасники 
заходу відзначили значимість видання в інформаційному просторі та 
висловили пропозиції щодо удосконалення його джерельної бази; 



 пересувної фотовиставки “Боги війни”. Експозиція виставки складається з 
фотознімків, які розповідають про трагічні й, водночас, героїчні сторінки 
новітньої історії української держави. В ході презентації фотовиставки 
відбулася зустріч з Андрієм Рибцовим – командиром артилерійської батареї 
добровольчого батальйону “Фенікс”, нагородженого орденом Богдана 
Хмельницького та його дружиною, волонтером Наталією Рибцовою, яка й 
представила цей проект; були показані фрагменти аматорського фото про 
бойові будні наших захисників. У виконанні соліста обласної філармонії Ігоря 
Білого прозвучали авторські пісні про події на Сході України та героїзм 
захисників України. Захід проходив з метою виховання громадянина-патріота 
України, утвердження любові до Батьківщини, наслідування найкращих 
прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України, які 
сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у 
боротьбі із зовнішньою агресією; 

 історико-патріотичні читання: 

 «Великий день єднання» (до Дня Соборності України). В історико-
патріотичних читаннях взяли участь: заступник голови правління громадської 
організації “Хмельницький молодіжний клуб розвитку” Артур Кокаревич, 
волонтер громадської організації «Патріоти України» Сергій Кисельов,  
волонтер  Української асоціації інвалідів АТО Наталя Рибцова, керівник клубу 
толерантності «Разом» для тимчасово переміщених осіб зі Сходу України 
Анастасія Чеглакова та студентська молодь міста. Присутні на заході 
порушили питання національного Відродження, розвитку українського руху в 
ХІХ ст., які зумовили виникнення ідеї Соборності України,  обговорили події, 
які відбуваються на Сході України.  Волонтери повідали про сьогодення воїнів 
АТО, а також наголосили на тому, яким вони бачать майбутнє України. 
Відбулися презентація книжково-документальної виставки «Єдина Україна – 
єдиний народ» та перегляд фрагментів документального фільму «Акт злуки 
УНР та ЗУНР»; 

«Вони загинули за волю України» (до Дня вшанування пам'яті героїв 
Крут). Під час заходу піднімалися питання виховання у молоді патріотизму, 
поваги до історичного минулого українського народу, вшанування пам'яті 
полеглих за незалежність України; звучали патріотичні пісні; відбулися показ 
фільму “Пам’ятай про Крути” та презентація книжково-документальної 
виставки “Навіки молоді – герої Крут”. Захід відбувся за участю Сергія 
Демидка, завідувача відділу історії Хмельницького обласного краєзнавчого 
музею, Ігоря Успенського, співробітника обласного краєзнавчого музею та 
студентів Хмельницького торговельно-економічного коледжу. 

    День спеціаліста «Навчання і виховання дітей дошкільного віку» для 
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів міста. Присутніх 
ознайомлено з методичною літературою з питань навчання та виховання у 
дошкільних навчальних закладах; 

 

    Усний журнал під назвою «Пожежна та техногенна безпека» для 
студентської молоді міста. Під час проведення присутніх ознайомлено з 
правилами безпеки життєдіяльності, проведено бліц-опитування серед 



присутніх «Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення» та огляд 
книжкової виставки «Безпека життєдіяльності». Представники науково-
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Хмельницької області розповіли про види надзвичайних ситуацій, 
наголосили на важливості дотримання правил техногенної та пожежної 
безпеки; 

   інформаційну годину за темою «Права та обов’язки людини» для 
учасників клубу спілкування англійською мовою «English Speaking Club». 
Учасники засідання співставили дотримання прав та обов’язків в Україні та 
США, обговорили роль Мартіна Лютера Кінга в боротьбі за громадянські 
права людини та боротьбі проти расизму в США у XX столітті. 

 
Музейна справа 

 
З нагоди вшанування пам’яті жертв Голокосту у музеї Проскурівського підпілля 

розпочала роботу міні-експозиція, в яку увійшли фото та друковані матеріали з історії цих 
подій на території Поділля. Доповнити міні-експозицію матеріалами, що стосуються подій 
Голокосту у Кам’янець-Подільській області, допоміг Хмельницький благодійний фонд 
«Хесед Бешт». У міні-експозиції зібрано фотокопії документів, що стосуються подій 
Голокосту у місті Проскурові, фото масових розстрілів, а також праведників народів світу, 
які рятували єврейське населення від загибелі. Крім того, у міні-експозиції представлено 
друковані видання різних авторів, у тому числі єврейських, у яких вміщені одні із перших 
спогадів колишніх в’язнів гетто та учасників підпілля (А. Суцкевер «Из Виленского гетто», 
Ц. Любеткин «В дни гибели и востания»), документальні свідчення про долю українського 
єврейства у період Другої світової війни (книга у 2-х томах «Мы хотели жить» за редакцією 
Б. Забарка), наукові статті, присвячені аналізу причин і наслідків подій Голокосту (збірник 
статей за редакцією Р. Нудельмана «Окончательное решение»), фотокопії архівних 
матеріалів Хмельницького обласного державного архіву «Виписки з роботи надзвичайної 
комісії у 1944-му році по скоєних фашистськими загарбниками та їх посібниками злочинах 
на території Кам’янець-Подільської області» тощо. 

 
21 січня  в мистецькій галереї «Арт-ПЛАСТ» Нетішинського міського краєзнавчого 

музею відкрито виставку «Просили батько, просили мати…». На виставці демонструється 
жіноче вбрання XIX – XXI ст. Доповнюють виставку вишиті рушники, весільна атрибутика, 
гравюри на тему весільних обрядів, а також весільні фото різних поколінь. 
 

14 січня у Хмельницькому обласному художньому музеї відбулось урочисте відкриття 
персональної виставки заслуженого художника України Олександра Гуменчука. 
«Знаки Землі» – це друга персональна виставка Олександра Гуменчука. Усього представлено 
12 полотен та 2 об’ємно-просторові композиції. Роботи доповнені знаками, символами та 
елементами стародавніх орнаментів. І все задля того, аби кожне полотно набуло свого 
самобутнього звучання та, що найголовніше, спонукало глядача до активної думки. 
Таким чином, кожну з представлених робіт та інсталяцій митець наповнює суб’єктивним 
змістом та філософією, співзвучною власному світогляду, попри це, він не обмежує глядача у 
сприйнятті та пропонує кожному з нас особисто відчути «Знаки Землі». 

6 січня у музеї історії міста Хмельницького викладач відділу образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва Хмельницької дитячої музичної школи № 3 Богдан 
Крулик провів для хмельничан майстер-клас з виготовлення української народної глиняної 
іграшки. 
 


