Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами за березень 2017 року)
Загальні питання
24 березня в рамках консультацій з громадськістю у Хмельницькому обласному
науково-методичному центрі культури і мистецтва відбувся круглий стіл “Шляхи та методи
ефективної взаємодії культурно-освітніх закладів в громаді”. Участь у заході взяли:
представники органів виконавчої влади, громадських організацій, директори районних та
міських будинків культури, керівники центральних клубних закладів, об’єднаних
територіальних громад та навчальних закладів. В ході проведення розглядалися питання
успішного розвитку регіонів загалом та розвитку закладів культури у селі.
16 березня у приміщенні Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка стартував круглий стіл, присвячений п’ятсотріччю Реформації “Роль
реформації в соціально-економічному, історичному, культурному і духовному розвитку
суспільства”. Його учасниками стали провідні фахівці у галузі історії, релігієзнавства,
політології з Польщі, Києва, Бучі, Хмельницького та Кам’янця-Подільського. У рамках
круглого столу експерти працювали за двома основними напрямами: “Реформація в
соціально-економічному та історичному розвитку суспільства” та “Реформація в духовному і
культурному розвитку суспільства”. Загалом розглянуто близько десяти тем, серед яких:
“Передумови та історія поширення реформаційних рухів у Східній Європі”, “В пошуках
християнської моралі: до причин поширення пізньопротестантських конфесій у
правобережній Україні у другій половині 19 - початку 20 століття”, “Основні ідеї
Реформації”, “Роль Реформації в соціально-економічному і духовному розвитку
суспільства”, “Місія церкви, прийнятна модель політичної діяльності”, “Духовні підвалини
трудових відносин”.
14 березня в смт Чорний Острів Хмельницького району відбулося щорічне обласне
літературно-мистецьке свято “Дух генія вита Подільським краєм”, приурочене 190-й
річниці від дня народження поета, байкаря Леоніда Глібова. Учасники свята відвідали
літературно-меморіальний музей-кімнату Леоніда Глібова, погруддя великого байкаря та
конкурс читців творів Леоніда Глібова. В конкурсі читців взяли участь близько ста
учасників та чотири театральні гуртки. Переможцем конкурсу став учень Розсошанського
НВК Ростислав Івасюк.
9 березня працівники управління культури, національностей, релігій та туризму
облдержадміністрації, представники закладів культури та мистецтва долучилися до
обласного заходу з нагоди дня народження Тараса Шевченка. Світлу пам’ять Великого
Кобзаря вшанували покладанням квітів до його пам’ятника у Хмельницькому та культурнопросвітницькими заходами з нагоди 203-ї річниці від дня йогонародження, що відбулися в
усіх закладах культури і мистецтва області.
Театрально-концертне життя
Концертне життя
25-26 березня у Хмельницькому музичному училищі ім. В.І. Заремби відбувся
І Регіональний конкурс виконавців на духових та ударних інструментах серед учнів ПСМНЗ
“Сурми над Бугом”. Мета конкурсу – виявлення та підтримка обдарованої молоді,
підвищення рівня виконавської майстерності учнів, збереження, популяризація та подальший
розвиток української школи гри на духових та ударних інструментах, популяризація творів

українських та зарубіжних композиторів, обмін досвідом та інноваційними ідеями провідних
педагогів.
Участь у конкурсі взяли учні ПСМНЗ у трьох номінаціях:
– “Дерев’яні духові інструменти”: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон;
– “Мідні духові інструменти”: валторна, труба, тромбон (тенор/баритон), туба;
– “Ударні інструменти”: ксилофон, малий барабан (старша вікова категорія).
Конкурс “Сурми над Бугом” завершив свою роботу заключним Гала-концертом за
участю юних музикантів – переможців конкурсу, а також представив кращих солістів та
ансамблі студентів відділу “Оркестрові духові та ударні інструменти”. З вітальним словом
до учасників та переможців конкурсу звернулись директор Хмельницького музичного
училища ім. В.І. Заремби В.Ю. Бернацький та голова журі конкурсу, завідувач відділу
“Оркестрові духові та ударні інструменти” М.В. Добринчук. Журі визначило лауреатів
І, ІІ, ІІІ ступенів та дипломантів конкурсу у кожній віковій категорії та номінації.
Гран-прі конкурсу здобули:
- Яцковський Владислав – учень Хмельницької ДМШ № 1 ім. М.Мозгового (ударні
інструменти, молодша вікова категорія), викладач – Прохніцький М.М., концертмейстер –
Прохніцька О.Л.;
- Максимчук Руслан – учень Грицівської ДМШ (туба, старша вікова категорія),
викладач – Лінник В.В., концертмейстер – Герасимюк А. М.;
- Клюєв Єгор – учень Хмельницької ДМШ № 1 ім. М.Мозгового (ударні
інструменти, старша вікова категорія), викладач – Прохніцький М.М., концертмейстер –
Прохніцька О.Л.
Підсумковим святковим акордом Гала-концерту став виступ духового оркестру під
керівництвом Олександра Гуцала.
Демонструючи свою виконавську майстерність для юних музикантів, студенти Хмельницького музичного училища ім. В.І. Заремби прагнули зміцнити у свідомості та серцях конкурсантів велику любов до своїх музичних інструментів, до музики та до наполегливої праці над
собою.
МОЛОДША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ
Взяло участь 60 учасників із 19 ПСМНЗ області.
Номінація “Дерев’яні духові інструменти”:
І місце – Маринчук Мар’яна (флейта) – Нетішинська ШМ, викладач Сиваківська І.М.
Басараб Михайло (саксофон) – Нетішинська ШМ, викладач Козачок І.С.
ІІ місце – Савка Анастасія (флейта) – Хмельницька ДШМ, викладач Таранчук Ю.В.
Пастушенко Поліна (флейта) – Хмельницька ДШМ, викладач Таранчук Ю.В.
Марценюк Юрій (кларнет) – Теофіпольська ДМШ, викладач Васерман М.Г.
ІІІ місце – Гольц Генрієтта (флейта) – Нетішинська ШМ, викладач Сиваківська І.М
Копчинський Владислав (кларнет) – Хмельницька ДМШ № 3, викладач Дячук В.О.
Дмитрук Вікторія – Хмельницька ДМШ № 2 (саксофон), викладач Манькевич А.М.
Номінація “Мідні духові інструменти”:
І місце – Калабський Іван (труба) – Нетішинська міська ШМ, викладач Борінов В.М.
Німцович Павло (труба) – Хмельницька ДШМ, викладач Ожеван В.В.
Мельник Андрій (труба) – Теофіпольська ДМШ, викладач Васерман М.Г.
Сиротенко Богдан (труба) – Шарівська ДМШ, викладач Гжегожевський В.Е.
Бурик Віталій (туба) – Ізяславська ДШМ, викладач Мороз Б.М.
ІІ місце – Безвух Тарас (труба) – Шарівська ДМШ, викладач Гжегожевський В.Е.
Мислицький Богдан (труба) – Хмельницька ДМШ № 1, викладач Бабич Ю.М.
Мислицький Володимир (труба) – Хмельницька ДМШ № 1, викладач Бабич Ю.М.
Баран Назар( альт) – Хмельницька районна ДМШ, викладач Замойський Р.Л.
Сівко Яна (тромбон) – Хмельницька ДМШ № 1, викладач Бабич Ю.М.
ІІІ місце – Безносюк Євген (труба) – Красилівська ДМШ, викладач Ткачук А.І.
Васкевич Аркадій (труба) – Нетішинська міська ШМ, викладач Борінов В.М.

Онищук Данило (труба) – Хмельницька ДМШ-С , викладач Гановський В.В.
Чалий Артем (баритон) – Хмельницька районна ДМШ, викладач Замойський Р.Л.
Тютімов Артем (туба) – Хмельницька районна ДМШ, викладач Замойський Р.Л.
Номінація “Ударні інструменти”:
Гран-прі – Яцковський Владислав – Хмельницька ДМШ № 1, викладач Прохніцький
М.М.
І місце – Калашнікова Дана – Хмельницька ДМШ № 1, викладач Прохніцький М.М.
ІІ місце – Горобняк Юрій – Хмельницька ДШМ, викладач Галянт Д.В.
Ромашок Вячеслав – Красилівська ДМШ, викладач Ткачук А.І.
ІІІ місце – Данилюк Андрій – Красилівська ДМШ, викладач Ткачук А.І.
Ковальчук Даниїл – Хмельницька ДШМ «Райдуга», викладач Русінов І.Є.
Бєлий Ілля – Хмельницька ДМШ № 1, викладач Прохніцький М.М.
СТАРША ВІКОВА КАТЕГОРІЯ
Представлено – 21 школу (37 учасників):
Номінація “Дерев’яні духові інструменти”:
І місце – Балтажи Юлія (флейта) – Нетішинська ШМ, викладач Сиваківська І.М.
Васильєв Ростислав (кларнет) – Хмельницька ДМШ № 1, викладач Думанський В.Г.
Войтов Назар (саксофон) – Смотрицька ДМШ, викладач Муляр В.Ф.
ІІ місце – Майдан Вадим (кларнет) – Хмельницька ДМШ № 1, викладач Думанський
В.Г.
Горбатенко Олексій (саксофон ) – Хмельницька ДМШ № 2, викладач Прохніцький І.М.
ІІІ місце – Гайдай Мар’ян (кларнет) – Хмельницька ДМШ-С , викладач Кабанчук А.В.
Кравчук Василь (кларнет) – Теофіпольська ДМШ, викладач Васерман М.Г.
Мазур Тарас (саксофон) – Городоцька ДМШ, викладач Пулик В.В.
Номінація “Мідні духові інструменти”:
Гран-прі – Максимчук Руслан (туба) – Грицівська ДМШ, викладач Лінник В.В.
І місце – Ляшук Михайло (баритон) – Ізяславська ДШМ, викладач Мороз Б.М.
Доманський Давид (труба) – Хмельницька ДШМ, викладач Бойчук О.В.
Дондиль Віталій (труба) – Теофіпольська ДМШ, викладач Гуменюк В. І.
Рачок Роман (труба) – Ізяславська ДШМ, викладач Мороз Б.М
ІІ місце – Калашнюк Андрій (труба) – Нетішинська міська ШМ, викладач Борінов
В.М.
Ковальчук Роман (труба) – Хмельницька ДШМ, викладач Ожеван В.В.
Побережний Олександр (труба) – Хмельницька ДШМ, викладач Ожеван В.В.
Слободян Микола ( труба) – Хмельницька ДМШ №1 , викладач Бабич Ю.М.
ІІІ місце – Гуна Андрій (труба) – Хмельницька ДМШ №1, викладач Ожеван В.В.
Кузмінчук Віталій (труба) – Славутська ДШМ, викладач Трубай М.Д.
Пасатюк Даниїл (труба) – Хмельницька ДШМ, викладач Бойчук О.В.
Рогатюк Костянтин (труба) – Хмельницька ДШМ, викладач Ожеван В.В.
Номінація “Ударні інструменти”
Гран-прі – Клюєв Єгор – Хмельницька ДМШ № 1, викладач Прохніцький М.М.
Кирилюк Ярослав – Кам.-Подільська міська ШМ, викладач Ящук О.М.
Василюк Мирослав – Полонська ДМШ, викладач Синиця Ю.С.
23 березня у Хмельницькому музичному училищі ім. В.І. Заремби відбувся обласний
конкурс піаністів “Юні таланти” серед учнів ПСМНЗ (середня вікова група – IV-V клас). У
конкурсі взяли участь 36 учасників середньої вікової категорії з різних куточків нашої
області, серед яких – Дунаївці, Пасічна, Нетішин, Шепетівка, Деражня, Полонне, Красилів,
Городок, Кам’янець-Подільський, Стара Синява, Старокостянтинів, Ярмолинці, Нова
Ушиця, Хмельницький район.
Переможцями у середній віковій категорії стали:
І місце – Юлія Борінова (Нетішинська міська ДШМ);

І місце – Катерина Блюсюк (ХДМШ № 1 ім. М.Мозгового);
ІІ місце – Варвара Завидович (ХДМШ № 1 ім. М.Мозгового);
ІІ місце – Софія Желязко (Нетішинська міська ДШМ);
ІІІ місце – Арсен Ковальчук (ХДМШ № 1 ім. М.Мозгового);
ІІІ місце – Марія Стецькова (ХДШМ “Райдуга” );
ІІІ місце – Марія Найда (ХДМШ № 2);
ІІІ місце – Ілля Шемчук (Шепетівська ДМШ).
Обласна філармонія
У Хмельницькому завершився VIII Міжнародний фестиваль камерної музики
“Хмельницький камер фест”, вже традиційний для обласного центру мистецький форум.
Впродовж двох тижнів концертне життя Хмельницького вирувало з подвійною силою. З
23 лютого по 10 березня сцени обласної філармонії осяяли неповторні імпрези, в яких кожен
для себе знаходив щось цікаве у розмаїтій жанровій палітрі представлених концертних
програм. В рамках форуму відбувся авторський вечір лауреата Національної премії України
ім. Т. Шевченка, голови Національної спілки композиторів України, заслуженого діяча
мистецтв України Ігоря Щербакова. В концертній програмі, за участю заслуженого артиста
України Йожефа Ерміня та камерного оркестру філармонії під керівництвом Олександра
Драгана,
композитор
представив
найкращі
сторінки
своєї
творчості.
Також гостем фестивалю став ще один український композитор, лауреат премій
ім. М. Лисенка та Л. Ревуцького Іван Небесний, який на заключному вечорі став свідком
хмельницьких прем’єр авторських творів. Серед них: “Вже котрий це до тебе лист…” із
заслуженою артисткою України Фатімою Чергіндзією, “Меседж з України”, “А Бог Адама
сотворив руками…” та “Небесний щедрик” за участю академічного симфонічного оркестру
філармонії, хору академічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля”, зразкового
дитячого хору “Подільські солов’ї”, якими у цей вечір керував польський диригент, директор
та художній керівник Камерної філармонії ім. В. Лютославського міста Ломжи Ян Мілош
Заржицький.
Спеціальним гостем фестивалю став американський піаніст, лауреат премії “Artist
international in New York” Володимир Зайцев, який спільно із симфонічним оркестром під
керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Сергія Леонова задав феєричний початок
фестивалю симфо-джазовими ритмами музики легендарних американських композиторів.
В унікальній програмі за участю камерних хорів “Cardinal mindszenti korus” та “Cantus
Agrensis” з Угорщини, а також камерного оркестру філармонії під керівництвом Тараса
Мартиника представлено прем’єру “Меси” одного з корифеїв професійної музики Закарпаття
Степана Мартона. Галерею музичних присвят збагатила програма “Останній романтик” до
140-річчя від дня народження Сергія Борткевича, яку хмельничанам представили київські
музиканти, лауреати міжнародних конкурсів Євген Левкулич, Темур Якубов та Ірина
Ушаньова. Національні барви прикрасили сольний концерт соліста Хмельницької філармонії
Степана Дробіта “Свою Україну любіть”. Сучасна українська музика, репрезентована
творчістю Віталія та Ірини Губаренко, звучала у концерті за участі київських музикантів,
лауреатів міжнародних конкурсів Ольги Ващук та Валерії Туліс, в рамках якого також
відбулася презентація книги “Вірші про музику й музикантів” у художньому слові поважної
гості,
доктора мистецтвознавства,
професора
Марини Черкашиної-Губаренко.
Дивовижний світ романтичної камерної класики відкрили музиканти київського тріо
“Collegium” у складі лауреатів міжнародних конкурсів Тараса Яропуда, Ірини Стародуб та
Юрія Погорецького. В рамках концерту також були представлені картини львівської
мисткині Іванни Яропуд. Чудову ансамблеву програму подарував львівський квартет
“Fagotissimo” під керівництвом Андрія Ткачука.

***
2 березня у Кам’янець-Подільській музичній школі відбулося свято бандурного
мистецтва “Кобзарському роду нема переводу!”. Цьогорічне свято об’єднало бандуристів
із Чернівецької, Сумської та Хмельницької областей та зібрало понад 80 учасників. Головна
мета свята – популяризація української народної музики та інструменту бандура.
Театральне життя
Обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького
6 березня в обласному академічному музично-драматичному театрі ім.
М. Старицького відбулася прем’єра хореографічної вистави на дві дії “Роксолана” про емоції
та почуття головної героїні, яка подолала шлях від простої української дівчини до
найвеличнішої жінки свого часу – Хюрем Султан.
1 березня обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького
започаткував мистецький проект, в рамках якого діти з усіх куточків краю знайомляться з
історією та сьогоденням театру, творчістю акторів, переглядають вистави. Протягом місяця
такі зустрічі вже відвідали діти з с. Зозулинці Віньковецького району, м. Красилів сіл –
Малиничі, Пирогівці, Богданівці, Розсоша, Олешин, Ружичанка Хмельницького району,
с. Клинини Городоцького району, с. Вовковинці та м. Деражня Деражнянського району. Для
маленьких глядачів показали казки та вистави: І. Нечуй-Левицького “Кайдашева сім’я”,
М. Кропивницького “По щучому велінню”, сценічну версію Олега Мосійчука за М. Гоголем
“Ніч перед Різдвом”, М. Бортник-Гулеватої “Втеча з майбутнього”, А. Яблонської
“Дюймовочка та метелик”, В. Канівця ( за С. Васильченком) “Як наші діди парубкували”,
І. Франка “Украдене щастя”.
Обласний академічний театр ляльок
27 березня в обласному академічному театрі ляльок відбулось підбиття підсумків VII
всеукраїнського огляду-конкурсу театрів ляльок “Прем’єри сезону 2015-2016″, який
проводить ВГО “UNIMA – Україна”, та нагородження переможців. У конкурсі взяли участь
20 театрів України, які презентували 34 прем’єрних вистави сезону 2015 – 2016 років.
До складу журі увійшли:Сергій Васильєв – заслужений діяч мистецтв України, театральний
критик, журналіст, доцент кафедри театрознавства Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого; Леонід Попов – заслужений артист
України, професор та завідувач кафедри акторського мистецтва та режисури театру ляльок
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. КарпенкаКарого, почесний президент ВГО “УЦМСДТЛ “UNIMA-Україна”; Майя Гарбузюк –
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності
Львівського національного університету імені І.Я. Франка, завідувач редакції часопису
“Просценіум”.
У номінації “Найкраща жіноча роль” перемогла Юлія Шаповал (Рожева пані),
“Оскар” – Київський академічний муніципальний театр ляльок.
У номінації “Найкраща чоловіча роль” переміг Олександр Маркін (Лопахін),
“Вишневий сад” – Харківський академічний театр ляльок ім.. В. Афанасьєва.
У номінації “Краще музичне оформлення вистави” перемогла Зборовська Людмила,
вистави “Скинія златая” та “Еклезіаст” (разом з Олексієм Кравчуком) – Львівський
академічний театр “І люди, і ляльки”.
У номінації “Краща сценографія та ляльки” перемогла Ірина Задніпряна “Момотаро”
– Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марії Підгірянки.
У номінації “Краща режисура” – Оксана Дмітрієва, “Вишневий сад” – Харківський
академічний театр ляльок ім. В.Афанасьєва
У номінації “Найкраща вистава для дітей дошкільного віку” перемогу здобула вистава
Г.Гусарова ”Мрія маленького віслюка”. Режисер – Михайло Яремчук, художник – Ірина

Хмарук, композитор – Максим Петренко – Київський академічний театр ляльок.
Перемогла у номінації “Найкраща вистава для дітей шкільного віку” вистава І. Задніпряного
“Момотаро”. Режисер – В.Підцерковний, художник – І. Задніпряна, композитор –
В.Новожилов – Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. М. Підгірянки.
У номінації “Найкраща вистава для молоді і дорослих” перемогла вистава
«Вишневий сад» – Харківський академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва. Режисер –
Оксана Дмітрієва, художник – Наталія Денісова.
У головній номінації – “Оскар” від Карабаса-Барабаса (за найкраще володіння
лялькою) переміг Ігор Федірко – Оскар, вистава “Оскар”– Київський муніципальний
академічний театр ляльок.
Просвітництво. Аматорство.
У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва
відкрито обласну виставку художніх творів майстрів народного мистецтва “Весняний
вернісаж”. В експозиції виставки представлено понад 200 художніх виробів 37 членів
Національної спілки майстрів народного мистецтва та атестованих майстрами у НСМНМ
України. Серед них - барвисті вишиті сорочки, блузи, рушники, а також вироби з соломи,
прикраси, народна картина, розписи на шовку. Особливо виділяються своєю майстерністю
витинанкові панно. Ляльки виготовлені з ниток, шнурів, тканини, природних матеріалів, а
також кераміки. Художнє різьблення деревини, гончарство представили у виставці кращі
майстри області.
Музейна справа
Хмельницький обласний краєзнавчий музей
27 березня працівники Хмельницького обласного краєзнавчого музею організували
та провели заняття для слухачів курсів вчителів історії Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти. Працівники музею ознайомили учителів з експозиціями,
презентували програми заходів, розроблені для різних вікових груп та напрямів. У рамках
програм “Музей – вузу” та “Музей – школі” передбачено проведення масових заходів з
використанням аудіовізуальних технічних засобів, народознавчих уроків та уроківспілкування, театралізованих дійств, вікторин на краєзнавчу тематику тощо.
З нагоди дня визволення міста Хмельницького (Проскурова) від нацистських
загарбників у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї в рамках проекту “Експонат
місяця” представлено орден Богдана Хмельницького. Орден засновано 1943 року, коли армія
готувалася до звільнення України.
Хмельницький обласний літературний музей
2 березня у Хмельницькому обласному літературному музеї на літературний вечір
зібралася молодь, яка пише вірші, прозу, є активною в освітньому просторі.
Директор музею Василь Горбатюк подякував молоді за відверто-проникливий літературний
вечір, який дав можливість насолодитися справжньою поезією, прозою, а також допоміг
виявити активну творчу молодь.

Обласний літературно-меморіальний музей М. Островського
У виставковій залі обласного літературно-меморіального музею М.Островського
відбулась презентація яворівської іграшки-забавки “Яворівська іграшка-забавка –
іграшка, що дарує крила натхнення” народних майстрів Семена Тлустого та його дружини
Галини Шумило-Тлустої з Хмельниччини, які розповіли про історію яворівської іграшки,

особливості їх розпису “вербівкою”, про творчий шлях і власний доробок. Родзинкою
презентації став майстер-клас, де присутні мали змогу власноруч розмалювати іграшку.
Бібліотечна справа
У відділі краєзнавства Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки
16 березня відбулась презентація чергового 10 випуску науково-краєзнавчого збірника
“Хмельницькі краєзнавчі студії”. Збірник містить науковий доробок членів Хмельницької
міської організації Національної спілки краєзнавців України та дослідження науковців інших
регіонів України з історії Поділля та Волині. Видання присвячене директору Державного
архіву у Хмельницькій області Байдичу В.Г. з нагоди його 60-річчя.
Голова Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України Юрій
Блажевич презентував збірник, ознайомив з актуальними тематиками досліджень, які
увійшли до збірника, розповів про здобутки в науково-дослідницькому житті членів міської
організації НСКУ, окреслив основні пріоритетні напрямки діяльності спілки на найближчий
період. У презентації науково-краєзнавчого збірника “Хмельницькі краєзнавчі студії” взяли
участь автори 10 випуску: Олександр Григоренко, Віктор Адамський, Олександир Байдич,
Сергій Єсюнін, Віталій Галатир, Юрій Олійник, Віталій Лавренчук та інші. Присутні
привітали Володимира Григоровича Байдича з ювілеєм.
У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 15 березня відбулася
авторська презентація першої поетичної книги “Флейти на вітрах” заслуженого діяча
мистецтв України, культурно-громадського діяча, лауреата багатьох музичних премій,
директора-розпорядника Національного
хору імені Григорія Верьовки
Ігоря
Володимировича Куриліва. У презентації взяли участь: автор Ігор Курилів; в.о. генерального
директора ПАТ “Хмельницькобленерго” Олег Козачук; голова обласної організації
Національної спілки письменників України Василь Горбатюк; директор обласної
універсальної наукової бібліотеки Надія Синиця; поети та письменники Хмельниччини;
творча інтелігенція міста; студентська молодь. Під час презентації автор декламував власну
поезію із нової збірки, знайомив присутніх зі своєю громадською та культурно-мистецькою
діяльністю. Бажаючі мали змогу отримати книгу з автографом.
1 березня у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася
презентація науково-популярного видання “Ліси Хмельниччини”. Це спільний проект
Національної академії педагогічних наук України, Державного агентства лісових ресурсів
України, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства,
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. На презентацію видання були
запрошені науковці, провідні фахівці лісогосподарських підприємств, освітяни, керівники
учнівських лісництв загальноосвітніх навчальних закладів. Учасники презентації
ознайомитись з розгорнутою книжково-ілюстративною виставкою “Цілющі скарби рідного
краю” з фондів обласної універсальної наукової бібліотеки та Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
1 березня у Нетішинській центральній міській бібліотеці відбулася зустріч з
відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами – братами Дмитром та
Віталієм Капрановими та презентація їхньої книги “Забудь-річка”. На заході було багато
любителів книги та прихильників творчості письменників. Автори розказали багато цікавого:
про нові книги власного видавництва, про Україну, про наш народ і рідну мову. Також вони
згадали цікаві історії зі свого життя.
Бібліотечні заходи в рамках відзначення знаменних подій та пам’ятних дат
23 березня в обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся науковий круглий
стіл “Поділля в добу Української революції 1917-1921 рр.”, приурочений 100-річчю подій
Української революції. Надія Синиця, директор обласної універсальної наукової бібліотеки у

своєму вітальному слові наголосила, що 2017 рік Указом Президента України оголошено
Роком Української революції, урядом затверджений план заходів по відзначенню 100-річчя
подій 1917-1921 років. Бібліотека активно включилася у роботу по вшануванню традицій
боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі.
Учасники круглого столу – науковці, краєзнавці, освітяни, архівісти у своїх виступах
висвітлили події та ознайомили з особистостями, подолянами, творцями національної
державності та місцевої влади так званого Кам’янецького періоду, коли Кам’янецьПодільський з червня 1919 року на півроку став столицею УНР. Зокрема, Юрій Блажевич,
кандидат історичних наук, висвітлив роль подільського духовенства в боротьбі за
українізацію та соборність православного життя. Віктор Адамський, кандидат історичних
наук, розповів про розвиток національної освіти і створення богословського факультету в
структурі
Кам’янець-Подільського
державного
українського
університету.
Богдан Теленько, редактор газети “Проскурів” Хмельницької міської ради, розповів про
трагічні уроки 1917 – 1921 років, Віталій Міхалевський, голова обласної організації ВУТ
“Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка – про відомих просвітян періоду української революції.
Долучилися до обговорення і студенти V курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії. Так, Яна Ткачук розповіла про трагедію на станції Кривин, яка передувала подіям
під Крутами; Ольга Підбережна – про Кам’янецький період Української революції.
Учасники наукового круглого столу внесли пропозицію про меморіалізацію місць,
пов’язаних з подіями 1917-1921 років на Хмельниччині.
Присутні ознайомилися з книжковою виставкою “Буремні роки на Поділлі”, на якій
представлена наукова та науково-популярна література про вплив української революції
1917-1921 років на загальнонаціональний державотворчий процес та внесок видатних
особистостей цього періоду в розбудову української державності.
У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 16 березня відбулася
Наукова академія “Назавжди у пам’яті подолян”, присвячена 75-й річниці від дня
народження видатного вченого, політика, доктора технічних та економічних наук,
професора, академіка ряду міжнародних академій, подолянина Михайла Антоновича
Павловського. Захід відбувся за участі членів обласної організації ради ветеранів, друзів
ювіляра, знайомих, представників спеціалізованої ЗОШ № 19, яка носить ім’я академіка
Михайла Павловського, студентської та учнівської молоді міста. Під час Наукової академії
студентів вищого професійного училища № 11 та Хмельницького професійного ліцею
електроніки було ознайомлено із дитячими та юнацькими роками, спогадами поділилися
Рогульська Любов Іванівна, Свіргунець Євген Михайлович, син вчителя математики Чумак
Володимир Григорович. Про політичну та громадську діяльність науковця розповіла
Гриценюк Любов Михайлівна, яка допомагала ювіляру під час виборчої кампанії. Увазі
присутніх було презентовано експонати меморіального музею імені Павловського, який діє
на базі СЗОШ № 19, з роботою якого ознайомила завідуюча Кухтюк Ганна Павлівна. Учні
рідної школи порадували присутніх читанням віршів-присвят: “Пам’ять”, “Чумацький шлях”
“Триптих про Україну”. Учасникам Наукової академії було презентовано відеоматеріали із
життя М.А. Павловського “Вулиці рідного міста (Ружична)”, а також книжкову виставку
“Живу тобою, Україно”. Захід проведено спільно з Хмельницькою обласною організацією
ради ветеранів України.
З нагоди 230-ї річниці від дня народження народного месника Поділля 15 березня у
Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся науковий круглий стіл
“Устим Кармалюк і Поділля”. В ході проведення заходу науковці, краєзнавці,
письменники, освітяни висвітлили дві точки зору стосовно особистості Устима Кармалюка.
Валерій Кундельський – вчитель історії Хмельницького технологічного багатопрофільного
ліцею, Володимир Шевченко – письменник, заслужений журналіст України, Петро Маліш –
письменник у своїх виступах звернули увагу на неординарність особистості У. Кармалюка,
його мужність, силу духу, підкреслили, що даючи оцінку його діям важливо враховувати
соціально-економічну ситуацію на Поділлі у I-й половині XIX ст., принципово враховувати і
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Валентин Ільїнський – доцент кафедри культурології Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії висвітлив тему “Образ У. Кармалюка в мистецтві, кіно і театрі”.
До дискусії про вплив У. Кармалюка на суспільно-громадську думку долучилися Олег
Погорілець – директор Державного історико-культурного заповідника “Межибіж”, Борис
Кузіна – кандидат історичних наук та інші. Юрій Блажевич – кандидат історичних наук
підбив підсумки наукового круглого столу. Звертаючись до студентів гуманітарнопедагогічної академії, закликав їх до серйозного, об’єктивного ставлення до наукових
досліджень, співставляючи багатогранність думок і поглядів науковців та враховуючи ті
історичні процеси, які відбувалися на Поділлі. Присутні також ознайомилися з книжковою
виставкою “Устим Кармалюк у фольклорі, літературі і мистецтві”.
До Всесвітнього дня захисту прав споживача 15 березня у бібліотеці відбувся День
інформації «Здоров’я – безпека – добробут - гідність», в рамках проведення якого
презентовано літературу про взаємовідносини продавця та споживача на ринку, окремим
розділом виділено правові основи цих взаємовідносин.
До 190-річчя від дня народження Леоніда Глібова 14 березня в бібліотеці
проведено літературну годину «Український байкар і педагог». Присутніх ознайомлено з
життєвим та творчим шляхом зодчого реалістичної байки в українській літературі ХIХ
століття; продемонстровано документальний фільм «Л.І. Глібов»; здійснено презентацію
книжкової виставки «Український байкар і педагог». Подільський поет, літературознавець,
професор, доктор філологічних наук Віталій Мацько розповів про літературні надбання
байкаря; у виконанні учнів театрального відділення дитячої школи мистецтв прозвучали
його твори.
До 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка та з метою розкриття
багатогранності таланту Кобзаря, значення його творчості в історії української та світової
культури Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою 10 березня
організовано:
 літературно-просвітницькі читання «Шевченкове слово єднає народи» за участю
лауреатів обласної премії імені Тараса Шевченка, творчої інтелігенції та студентської
молоді міста. У виконанні учасників студентського театру “Глорія” кафедри
української філології ХНУ (керівник – старший викладач кафедри Таїсія Коваль)
прозвучали вірші Т. Шевченка, музичні твори за його поезіями та уривки з творів
поета. Під час заходу відбулася презентація книжкової виставки «Єднаймо душі
словом Кобзаря»;
 мистецьку годину «Таємниці Генія» для відвідувачів міського центру
територіального центру соціального обслуговування. Присутніх ознайомлено з
творчим доробком Тараса Шевченка-художника; продемонстровано уривки
відеофільмів за мотивами його творів. Кожен охочий мав можливість продекламувати
вірші Кобзаря та ознайомитися з книжково-ілюстративною виставкою «Шевченко
йде дорогами доби».
Книжкові виставки, огляди літератури в ХОУНБ
(в рамках відзначення знаменних подій та пам’ятних дат)
До Дня Святого Патрика 14 березня в бібліотеці експонувалася книжкова виставка
«Зелені» традиції Дня Святого Патрика» про історію заснування та традиції святкування
культурного та релігійного ірландського національного свята.
До Міжнародного дня річок 12 березня в бібліотеці пройшла інформаційна година
«Сапропель – цінний продукт органічного походження» про ефективність застосування
сапропелів, як органічних добрив, їх властивості та норми внесення, добування з прісних
водойм.

До Дня Державного гімну України 10 березня в бібліотеці організовано книжковоінформаційну виставку з мультимедійним додатком «Держави символи великі» про авторів
та виконавців різних років гімну України.
До Міжнародного жіночого дня 6 березня бібліотекою проведено огляди книжкової
виставки «Прекрасна стать на сторінках жіночих журналів» та виставки-інсталяції «Я
вірю, всі жінки прекрасні» про роль жінки в суспільстві та дотримання її політичних,
економічних, культурних, особистих та соціальних прав. На розсуд користувачів
представлені періодичні видання: «Україна молода», «Пенсійний кур`єр», «День», «Караван
историй», «Женский журнал», «Натали», «Публичные люди», «Viva», «Личности» тощо.
До Всесвітнього дня письменника в бібліотеці 1 березня організовано книжкову
виставку «Сучасний літературний процес в Україні», на якій представлені твори,
сучасних письменників: Оксани Забужко, Миколи Рябчука, Євгенії Кононенко та інших.
Діяльність клубів за інтересами, що діють при ХОУНБ
В рамках діяльності мовного клубу за участю волонтера Корпусу Миру Ешлі Олет в
ХОУНБ протягом місяця відбулися заняття:
 «Вибір власного майбутнього». Учасниці засідання поділилися думками про
майбутню професію та спробували аргументувати свій вибір;
 з техніки нанесення макіяжу та догляду за обличчям. Дівчата вчилися техніки
нанесення денного і вечірнього макіяжу: очищення шкіри, нанесення
маскувальних засобів, корекція брів, фарбування очей, скул та губ. Присутні
мали можливість спробувати на практиці застосувати отримані знання;
 «Самооцінка та любов до себе». Присутні поділилися власними рецептами
підвищення самооцінки та відповіли на запитання тесту з визначення рівня
власної самооцінки;
 «Наші відношення до рідних» – обговорили проблеми взаємовідносин в сім'ї
та способи їх вирішення.
В рамках діяльності клубу спілкування англійською мовою «English Speaking Club»
в бібліотеці відбулися засідання:
 «Відомі жінки Америки» про життя та діяльність видатних акторок кіно та
театру, політиків, письменників та поетес: Хілларі Клінтон, Крістен Джеймс
Стюарт, Джулії Роберст та багато інших;
 «Що найбільше впливає на людину» про фактори найбільшого впливу на
життя людини: гени, виховання чи оточення; подискутували та переглянули
відео про вплив соціуму на людське життя.
В рамках роботи клубу перегляду англомовних відеофільмів у бібліотеці відбулося
засідання за темою «Історія американського кіно від Мартіна Скорсезе» про зародження
та розвиток американського кінематографу.
В рамках поглибленого вивчення англійської мови у бібліотеці відбулися практичні
заняття для:
 держслужбовців за темами: «Відмінювання дієслова to do у стверджувальні
форми»; «Складний підмет та іменник в англійській мові»;
 студентів для здачі іспитів SAT за темами: «Математичний розділ: частина 2»,
«Частина 3. Геометрія»; «Написання твору вільної теми на конкурс»;
 людей похилого віку за темами: «Неособові форми дієслів», «Плани на майбутнє».
В рамках роботи клубу органічного землеробства «Успішний дачник – здорова громада»
бібліотекою організовано заняття за темами:
 «Вирощування полуниці» про способи вирощування та використання цілющої
ягоди та рослини;
 «Застосування ЕМ-технологій в органічному землеробстві» про технології
застосування ефективних мікроорганізмів в побуті;



«Нові технології вирощування розсади» про методи пророщування розсади на
папері, в тирсі, за допомогою гідрогелю та правила догляду за розсадою.
В рамках роботи клубу толерантності «Разом» з внутрішньо переміщеними особами в
бібліотеці відбувся майстер-клас з виготовлення подарунків для матерів та бабусь:
святкових листівок, паперових квітів, святкових ваз тощо.
Участь бібліотек у загальнообласних заходах
14 березня Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека взяла участь в
урочистому розширеному засіданні пленуму обласної ради організації ветеранів України,
приуроченому 30-й річниці з часу заснування організації, з презентацією книжководокументальної виставки «Бойова, трудова слава ветеранів Поділля, їх подвиг –
безсмертний». На виставці представлені видання про участь подолян у бойових діях Другої
світової війни; факти проведення Проскурівсько-Чернівецької операції визволення області,
підпільний рух на Поділлі та просвітницьку діяльність Хмельницької обласної ради
організації ветеранів України.
В рамках співпраці з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради,
обласна універсальна наукова бібліотека взяла участь у реалізації проекту “80 днів навколо
світу професій”, метою якого є активізація профорієнтаційної роботи в початковій школі
шляхом включення інформації з різних сфер трудової діяльності людей представників міста
Хмельницького. Впродовж березня працівники обласної наукової бібліотеки зустрічали у
стінах своєї книгозбірні маленьких відвідувачів – учнів 4-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів міста і провели для них цікаву мандрівку країною книжок. Передаючи
учням любов до книги, бібліотекарі розповіли про шлях книги від видавництва до читача,
про види документів та ресурси, які окрім книг є сьогодні в бібліотеці, де вони розміщені,
яке їх призначення та як ними користуватися, поділилися специфікою роботи бібліотекаря та
правилами користування бібліотекою. Під час бібліографічного уроку “Цікавий світ
бібліотеки” учні ознайомилися з історією створення книги, її структурою, переглянули різні
типи книг, дізналися, що таке довідково-бібліографічний апарат бібліотеки та як ним
користуватися; чому у великій бібліотеці декілька відділів та які процеси роботи вони
виконують. Відвідувачі мали можливість спробувати себе в ролі бібліотекаря: попрацювати
за бібліотечною кафедрою, оформити читацький запит та формуляр читача, знайти книгу на
полиці. Велику зацікавленість викликала мультимедійна вікторина “Книга – твій друг” та
мультиплікаційний фільм “Бібліотека. Що там роблять діти?”. Наостанок – спільне фото на
пам’ять та колективна пісня про бібліотеку. Як результат, після проведення заходів діти
привели своїх батьків до бібліотеки.
Підвищення кваліфікації працівників культури та мистецтва області
15 березня Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою
проведено перше засідання онлайн-клубу методистів «Сучасний методист», в рамках
проведення якого здійснено аналіз подання державної статистичної звітності за 2016 рік.
9 березня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і
мистецтва пройшов обласний семінар викладачів ПСМНЗ по класу струнно-смичкових
інструментів на тему “Інноваційні підходи до проблем здійснення навчально-виховного
процесу в класах струнно-смичкових інструментів ПСМНЗ”. В навчанні взяли участь 36
викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з 23-х мистецьких
шкіл області. Під час семінару в теоретичному та практичному аспектах розглядались
актуальні питання вдосконалення форм і методів навчально-виховного процесу в класах
струнно-смичкових інструментів. Впродовж роботи семінару слухачі мали можливість
обмінятись цікавою професійною інформацією зі своїми колегами, ознайомитись з
навчально-методичною та нотною літературою.

