
 Хроніка культурного життя Хмельниччини 
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими 

документами за вересень 2017 року) 

Загальні питання 

27 вересня у Хмельницькому відбулась наукова історико-краєзнавча 

конференція з міжнародною участю «Хмельниччина: історія та сучасність», 

організаторами якої виступили Хмельницька обласна державна адміністрація, 

Хмельницька обласна рада, управління культури, національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації, Хмельницький обласний краєзнавчий музей, 

обласна організація Національної спілки краєзнавців України. 

У роботі конференції взяли участь близько 100 науковців, державних 

службовців, музейників, викладачів, бібліотекарів, краєзнавців з Хмельницької, 

Львівської, Вінницької, Сумської, Дніпропетровської, Харківської областей, а 

також представники США, Болгарії та Польщі. Серед них – 9 докторів наук та 

37 кандидатів наук. Було заслухано та обговорено 25 доповідей та повідомлень 

про результати археологічних розкопок і розвідок; питання історії краю та його 

окремих регіонів; висвітлені біографії відомих постатей, досягнення за роки 

незалежності та дослідження природи області. 

Під час пленарного засідання також було проведено презентацію 

ювілейної монети НБУ «80 років Хмельницькій області» та поштового 

конверту, марки і блоку «Хмельницька область», що вийшли з нагоди 

відзначення ювілею області. 

За результатами роботи конференції видано науковий збірник матеріалів 

«Хмельниччина: історія та сучасність», який містить 93 статті від 106 авторів. 

Знання, якими поділились фахівці різних напрямків гуманітарної сфери, будуть 

цікаві не лише науковцям, а й усім небайдужим до своїх історичних витоків. 

 

З нагоди 80-ї річниці утворення Хмельницької області в обласній 

філармонії відбулися урочистості та святковий концерт. 

По завершенні офіційної урочистої частини, у ході якої жителів краю зі 

святом привітали перші особи області та вручили кращим жителям області 

державні відзнаки та нагороди «За заслуги перед Хмельниччиною», святкову 

естафету підхопили творчі колективи та відомі виконавці Хмельниччини. 

Програму розпочав заслужений артист України, актор обласного академічного 

музично-драматичного театру ім. М. Старицького Ігор Сторожук. У його 

виконанні звучали пророчі слова Ліни Костенко. Виступи вихованців дитячої 

студії академічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля” та зразкового 

художнього колективу України, ансамблю танцю “Веснянка” додали концерту 

неповторного колориту та яскравості.  

Свою творчість присутнім у залі дарував гурт “Родина” обласної 

філармонії. Подільська бандуристка, співачка, активний волонтер Марина 

Круть зачаровувала грою на бандурі. “Давайте розділимо радість”, – закликав зі 

сцени Віктор Шайда, соліст обласної філармонії, художній керівник та соліст 



оркестру Головного управління Національної поліції України у Хмельницькій 

області, а відома подільська скрипалька, артистка оркестру академічного 

ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля”  Майя Онищук подарувала запальну 

мелодію.  Пісню подільського композитора, співака, видатного митця Миколи 

Мозгового “Минає ніч, минає день” виконав Андрій Клименко. Гучними 

оплесками зустрічали жителі Хмельниччини наших земляків –  соліста 

Національної опери України Івана Березовського та народну артистку України 

Валентину Степову. Мирного та щасливого майбутнього цього дня бажали усі 

рідній маленькій Батьківщині і на завершення виконали “Боже, Україну 

Збережи”. А в той же час у фойє філармонії презентували виставку з фондів 

обласних бібліотек «Хмельниччини чудовий дивосвіт дає наснагу жити і 

творити». Тут були представлені книги з історії області, окремих районів і 

населених пунктів краю та література, яка розкриває соціально-економічний, 

культурно-освітній, мистецький, літературний та туристичний ресурс краю. 

Гості підходили, цікавились, хтось шукав на виставці свої публікації, хтось 

дарував книги. Окрасою заходу були працівники обласного краєзнавчого 

музею, які представили  стародавній подільський одяг. 

Також присутнім презентували виставку вишиваного одягу, яку 

організувала  Таїсія Стан, голова обласного осередку Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України. Тут можна було побачити  колекції 

сучасного українського одягу, які представили працівники кафедри теорії та 

методики трудового та професійного навчання Хмельницького національного 

університету, роботи майстрів вишивки  Світлани Ларійчук, Марини Коблик, 

ляльки-мотанки Галини Бучківської та Валентини Гриськової. Також був 

преставлений етноодяг та старовинні предмети домашнього вжитку з колекції 

гостей з Тернополя. 

У неділю, 3 вересня, усі жителі села Радісне на Красилівщині, поважні 

гості та кращі аматорські колективи відзначили 500-літній ювілей села. Яскраве 

та колоритне свято представлене до участі в обласному огляді-конкурсі на 

кращий творчий проект по роботі з громадою села «Фестиваль одного села». 

Огляд-конкурс започаткував Хмельницький обласний науково-методичний 

центр  культури і мистецтва у 2016 році з метою розкриття значимості села як 

основи духовного та культурного багатства народу, дослідження історії села, 

сприяння в реалізації нових культурно-мистецьких проектів. Огляд-конкурс 

націлений на виявлення і популяризацію самобутньої культурної та духовної 

спадщини Поділля, збереження народних промислів, ремесел, розвиток 

художньої аматорської творчості, вивчення і збереження традицій, звичаїв та 

обрядів. Заходи в рамках конкурсних проектів спрямовані на активне залучення 

жителів села до участі у творчому, духовному, мистецькому житті села, 

виявлення та поширення інноваційних проектів закладів культури громади 

села, підтримку та стимулювання громадських ініціатив. 

Наприкінці року суддівська колегія огляду-конкурсу підбиватиме 

підсумки та серед усіх учасників визначить переможця – проект, який 

реалізовано на найвищому мистецькому рівні та з дотриманням усіх вимог 

положення і методичних рекомендацій щодо проведення заходу. 



Вже традиційно – проект-переможець буде презентовано завідуючим відділами 

культури районів і ОТГ, директорам будинків культури і завідуючим клубних 

закладів Хмельниччини на робочих нарадах у Хмельницькому обласному 

науково-методичному центрі культури і мистецтв та рекомендовано до 

проведення на місцях. 

 

Музейна справа 

 

23 вересня  у Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося 

відкриття виставки творів викладачів та студентів кафедри дизайну 

Природничо-технологічного університету м. Бидгощ, Університету мистецтв 

м. Познань (Польща), кафедри дизайну Хмельницького національного 

університету (Україна) – СИНТЕЗА МИСТЕЦТВ. Ведучий вернісажу Лук’янюк 

М.В. зазначив, що спільний польсько-український проект – нова зустріч із 

синтезом мистецтв, що є підґрунтям європейського дизайну. Міжнародний 

фестиваль «Синтеза мистецтв», приурочений Дню міста Хмельницького, 

цьогоріч відбувається втретє. На виставці представлено більше 100 експонатів: 

живописні твори, проекти з дизайну одягу та предметно-просторовий дизайн, 

графічний дизайн і реклама, творчі експерименти й концепти, інсталяції. 

Експозиція наявно демонструє роль освіти у цій галузі та розуміння важливості 

активізації творчих процесів у суспільстві. Вернісаж доповнили дефіле з 

показом колекцій одягу молодих хмельницьких дизайнерів. Музичний супровід 

заходу – студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та студенти 

музичної академії м. Бидгощ (під керівництвом Павела Радзінського). 

 

Міжнародна наукова археологічна конференція “Культурний та 

історичний розвиток слов’янських племен у І тисячолітті нашої ери”  відбулася 

в Державному історико-культурному заповіднику “Межибіж”. У конференції 

взяли участь понад 50 археологів, юристів, істориків з України, Польщі, 

Німеччини, Росії та Білорусі. У рамках міжнародної конференції також  

пройшов круглий стіл “Збереження національної культурної спадщини: 

виклики та перспективи”. 

 

Бібліотечна справа 

 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 26 вересня 2017 року в 

Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся ІX обласний 

Форум бібліотекарів Хмельниччини «Бібліотек@: знай мрій твори». В рамках 

форуму 23 публічні бібліотеки області, з них 7 сільських, представили нові 

послуги та продукти на Ярмарку бібліотечних ініціатив. На  обласні 

урочистості привітати бібліотечну спільноту з святом завітали голова обласної 

ради Михайло Загородний, заступник начальника управління – начальник 

відділу управління культури, національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації Валентина Граділь, начальник управління культури і 

туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков, голова обкому 



профспілки працівників культури Микола Луценко, голова обласної організації 

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» Надія Синиця. 

Грамотами і подарунками відзначили переможців обласного конкурсу 

бібліотек з національно-патріотичного виховання громадян «Україна 

починається з тебе». Ними стали: Улашанівська сільська бібліотека-філіал 

Славутської ЦБС у номінації «Краща сільська бібліотека-філія»; КЗ 

«Гуменецька публічна бібліотека» у номінації «Краща центральна бібліотека 

об’єднаної територіальної громади»; Красилівська центральна районна 

бібліотека у номінації «Краща центральна районна бібліотека».  

Кращими новаціями Ярмарку визнано і нагороджено подарунками 

Воробіївську сільську бібліотеку Білогірського району, Дашковецьку сільську 

бібліотеку Віньковецького району, Масівецьку сільську бібліотеку 

Хмельницького району та Кам’янець-Подільську центральну міську бібліотеку 

імені Костя Солухи. Учасники під час бібліотечного бранчу мали змогу 

обговорити здобутки, поділитися досвідом, історіями успіху щодо якісного 

обслуговування місцевих громад. 

 

Колективи семи публічних бібліотек області стали переможцями 

конкурсу “17 міні грантів від АСТАР”. 

 Соціальний міні грантовий проект “17 цілей сталого розвитку” 

ініціювала в Хмельницькій області Громадська організація “Агенція сталого 

розвитку АСТАР”. Дана грантова програма здійснюється на регіональному 

рівні для досягнення Цілей сталого розвитку ООН в рамках Стратегії 

регіонального розвитку Хмельницької області на 2016-2020 роки. 

Зокрема, перемогу та кошти  1 тис. грн. на розвиток громад отримали: 

1. Волочиська центральна бібліотека – Проект: Інтерактивна зустріч 

“Ринок професій ХХI століття” .  

Мета – організувати зустріч майбутніх випускників шкіл з 

представниками різних професій. 

2. Кам’янець-Подільська міська централізована бібліотечна система, 

бібліотека-філія № 6 для дітей, Галенко Олена Миколаївна – Проект: 

Соціальний проект “Бебі-сіттер”. Мета – купівля розвиваючих ігор для дітей –

користувачів бібліотеки. 

3. Центральна бібліотека Полонської міської ради ОТГ – Проект: 

“Симфонія фарб” (популяризація творчості художників-земляків). Мета – 

купівля фотоапарата для створення виставки-галереї творчих робіт художників 

Полонщини. 

4. Центральна районна бібліотека Теофіпольського району, Рудик 

Світлана Анатоліївна – Проект: “Теплом зігріємо серця”. Проект буде 

направлений на соціальну реабілітацію дітей-інвалідів. Придбання: квілінгу, 

конструкторів, пазлів, кубиків, пластиліну, пальчикових фарб, гуаші, 

кольорового паперу, альбомів, картону. 

5. Філіпенко Зоя Вікторівна, комунальне підприємство “Агенція 

місцевого розвитку” Хмельницької районної ради – Проект: “Rest for 



bicycles”. Встановлення велопарковки на території Хмельницької центральної 

районної бібліотеки за адресою: пров. Вовчогоранський 3, смт Чорний Острів. 

6. Чемеровецький район, Сокиринецька сільська бібліотека – Проект: 

“Зробимо чистою нашу річку”. Мета – разом з активними читачами бібліотеки 

очистити річку вздовж села, щоб тут було приємно відпочивати. 

7. Сутковецька сільська бібліотека-філіал Ярмолинецького району – 

Проект “Чисте село”. Мета – виявити стихійні сміттєзвалища на території села 

Сутківці та взяти активну участь у їх ліквідації. 

 

Відповідно до Положення про обласний конкурс бібліотек з національно-

патріотичного виховання громадян «Україна починається з тебе» з 10 квітня 

2017 року в області тривав конкурс бібліотек.  У конкурсі брали участь 

центральні районні, міські, сільські  та публічні бібліотеки об’єднаних 

територіальних громад.  

20 вересня 2017 року у Хмельницькій обласній універсальній науковій  

бібліотеці під головуванням начальника управління культури, національностей, 

релігій та туризму облдержадміністрації Ірини Трунової  та за участю голів 

обласної організації профспілки працівників культури  Миколи Луценка, ВГО 

УБА Надії Синиці, представників Хмельницької ОУНБ відбулось засідання 

журі конкурсу. На обласний етап надійшло 42 роботи, з них 5 не відповідали 

умовам конкурсу. Члени журі відібрали кращі конкурсні матеріали та 

визначили переможців конкурсу у трьох номінаціях.  

 

Завершився  огляд-конкурс на кращий інтерактивний правоосвітній захід 

серед обласних, центральних районних та міських бібліотек Хмельницької 

області. На базі Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій 

області відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу. 

З привітаннями та словами вдячності виступила заступник начальника 

управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької 

обласної державної адміністрації Валентина Граділь, яка зазначила: «Ми надалі 

будемо співпрацювати з управлінням юстиції аби реалізовувати та втілювати у 

життя проекти, які забезпечують поширення правових знань серед 

громадськості». Начальник Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області Віктор Худняк зазначив: «Бібліотеки відіграють важливу 

роль у підвищенні правової обізнаності населення, зокрема у сільській 

місцевості. Ваша робота оцінена належним чином і сподіваюся, що тандем 

співпраці продовжиться надалі.  

За результатами конкурсу місця розподілилися наступним чином: 

І місце – Чемеровецька районна бібліотека для дітей; 

ІІ місце – Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва; 

ІІІ місце – Віньковецька центральна районна бібліотека. 

Інтерактивні заходи, проведені Хмельницькою обласною бібліотекою для 

дітей ім. Т.Г. Шевченка та Чемеровецькою центральною бібліотекою для 

дорослих були відзначені подяками. 

 



Завершився літній фотокрос “BOOK summer” в бібліотеках для дітей 

Хмельниччини. Ця обласна акція сприяла підвищенню читацької активності, 

організації відпочинку та проведення змістовного дозвілля читачів-дітей у 

період канікул. Впродовж трьох літніх місяців діти знайомилися з цікавими 

книжками, проявляли свої знання та ерудицію під час бібліотечних заходів. 

В рамках фотокросу “BOOK summer” бібліотеками проведені цікаві заходи: 

бібліокафе  “Дегустація новинок”, book-фест “Читай українське”, мульт-колаж 

“МультяшКІНО”,  бібліобульвар “Світ мандруючих книг”, веселі посиденьки 

“У барвах сонячного літа”, бібліогалявина “Знайомся та читай”, читацький 

дворик “Літо з книгою”, пересувний бібліотечний абонемент “Гаряча десятка”, 

читальний зал “На березі Горині”, краєзнавчий кемпінг “Земля славетних 

земляків”, канікулярний відео тур  “Подорож до Діснейленду”, флаєр-акція 

“Завітай до бібліотеки” та ін. До літнього марафону  “BOOK summer” 

долучилися 28 бібліотек для дітей та 7 публічних бібліотек Хмельницької 

області. Найактивнішими були обласна бібліотека для дітей, Нетішинська МДБ, 

Кам’янець-Подільська МДБ № 6, № 8, Ізяславська, Чемеровецька, 

Хмельницька, Городоцька, Кам’янець-Подільська РДБ, ДБ Полонської ОТГ, 

публічні бібліотеки Шепетівського району. 

 

Бібліотечні заходи в рамках відзначення  знаменних подій  

та пам’ятних дат 

До 80-ї річниці утворення Хмельницької області в обласній універсальній 

науковій бібліотеці відбулась презентація 12 випуску літературно-художнього 

альманаху «Медобори» Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів 

України». До збірки увійшли нові поетичні та прозові твори подільських 

«конгресменів», членів обласної організації НСПУ, Хмельницької міської 

спілки «Поділля», Полонської літературно-мистецької вітальні «Полонь», 

Дунаєвецького літературно-мистецького об’єднання «Сонях» ім. В. Бабляка, 

Всеукраїнської суспільної організації ЛІТО «СВЕРА» (м. Покровськ Донецької 

області) і Арт-гурту «Творчий Кременчук». Літераторів привітали Валентина 

Граділь, заступник начальника управління – начальник відділу управління 

культури, національностей, релігії та туризму облдержадміністрації, Олександр 

Цюзік, голова обласного Форуму лідерів громадських організацій. 

Під час заходу відбулося скайп-спілкування з літераторами Донеччини, твори 

яких опубліковані в альманасі. В авторському виконанні звучала поезія Галини 

Корицької, Неоніли Яницької, Йосипа Осецького та інших «конгресменів». 

Гостям заходу була презентована книжкова виставка «Слово, осяяне любов’ю» 

з творчого доробку Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської творчої 

спілки «Конгрес літераторів України». 

 

16-17 вересня 2017 року в рамках міжнародної науково-практичної 

конференції «Бджільництво як компонент сталого розвитку» Хмельницька 

обласна універсальна наукова бібліотека організувала книжкову виставку 

«Бджільництво – океан знань і досвіду». Учасникам конференції   презентували 

видання, що розкривають історію бджільництва, стан розвитку цієї галузі на 



сучасному етапі, користь меду та продуктів бджільництва для людини. 

Виставка викликала інтерес серед науковців, бджолярів, представників 

заготівельних та виробничих компаній, фермерів та агрономів з України та 

Європи. Присутні на конференції автори книг та редактори періодичних видань 

подарували їх бібліотеці з автографами. 

 

 


