
 Хроніка культурного життя Хмельниччини в жовтні   2018 року 

(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими 

документами) 
 

Дунаєвеччина 24 жовтня 2018 року приймала учасників регіонального 

фестивалю-конкурсу вокалістів «Перлинкове намисто – 2018». Заснований у 

2002 році, конкурс відбувається у місті Дунаївці уже дев’ятий раз. 

Розпочався конкурс урочистим відкриттям та привітальним словом 

заступника голови Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади 

Слюсарчин Надії Олексіївни. 

Юні вокалісти змагалися у номінаціях академічний, народний та 

естрадний спів. Оцінювало конкурсні виступи журі у складі: голови журі – 

Трунової І.М. – начальника управління культури, національностей, релігій та 

туризму Хмельницької ОДА, співголови журі – Клименка А.Б. – директора 

Хмельницького ОНМЦКіМ, Романішина А.А. – співака, телеведучого, 

завідувача відділом маркетингу Хмельницького ОНМЦКіМ, Бернацького В.Ю. 

– директора,  викладача відділу «Спів» Хмельницького музичного коледжу ім. 

В.І. Заремби, Гавриленко Л.М., Грінькевича І.В. – викладачів відділу 

«Спів» Хмельницького музичного коледжу ім. В.І. Заремби, Абакумової О.М. – 

солістки Хмельницької обласної філармонії, Галяревич Діани Олександрівни – 

артистки академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької 

обласної філармонії. 
 

 

Фестивалі 

Вже 4 рік підряд у Хмельницькому відбувся Міжнародний фестиваль-

конкурс народного танцю “Козацькому роду нема переводу”. 

Фестиваль розпочався 13 жовтня парадом-кавалькадою учасників 

хореографічного дійства. Колона танцюристів у різнобарвних національних 

костюмах свого регіону рухалась від кінотеатру ім. Т. Шевченка  до майдану 

Незалежності під супровід естрадного оркестру головного Управління 

Національної поліції України у Хмельницькій області. 

Цьогоріч на фестивалі були присутні учасники з Луганської, Львівської, 

Тернопільської, Сумської, Київської, Рівненської, Херсонської, Миколаївської, 

Дніпропетровської, Запорізької, Уманської, Івано-Франківської, Хмельницької 

областей та учасники Китайської Народної Республіки. Свою майстерність 

зголосилося демонструвати 25 хореографічних колективів, а це понад 600 

конкурсантів. 

Головну відзнаку та нагороду Гран-Прі виборов «Народний аматорський 

колектив профспілок України» Ансамбль народного танцю  «Забава» 

Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя, керівник кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя – Олександр 

Пархоменко. 



 

Музейна справа 

 

Міське самоуправління від давнини до сучасності, збереження культурної 

спадщини, пошуки поля битви під Пилявцями — такими були головні теми 

доповідей учасників XVIII науково-краєзнавчої конференції «Стародавній 

Меджибіж в історико-культурній спадщині України», яка відбулася 19 жовтня 

2018 р. в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж». 

Тематику конференції визначили три події: 425-річчя надбання містом 

Меджибожем магдебурзького права, 370-річчя перемоги Богдана 

Хмельницького під Пилявцями та Європейський рік культурної спадщини. 

Для участі в конференції надійшло 48 доповідей від 51 автора. Серед 

очних та дистанційних учасників конференції – 4 доктора і 13 кандидатів наук, 

здобувачі наукових ступенів, 14 членів Національної спілки краєзнавців 

України. Як повідомив директор Державного історико-культурного заповідника 

“Межибіж” Олег Погорілець, попри те, що багатьма дослідниками наводяться 

мапи і схеми битви під Пилявцями сучасного Старосинявського району 

Хмельницької області, яка відбулася 21-23 вересня 1648 р. між військами 

Богдана Хмельницького і Речі Посполитої, конкретне місце битви, в якій з обох 

сторін взяли участь понад 100 тисяч людей, досі лишається невідомим. Він 

поінформував  про хід багаторічних пошуків археологічних артефактів, безліч 

яких мала б залишитися на місці такої масштабної військової сутички. Зараз 

пошуки не припиняються, і коли вони увінчаються успіхом, буде розгадано 

одну з важливих загадок вітчизняної історії. 

Повідомляли учасники конференції й про ті результати досліджень, які 

можна побачити вже зараз. Зокрема, спільний інтерес викликала скайп-

доповідь Владислава Безпалька про грамоту, надану шевському цеху 

Меджибожа 1717 року. Оригінал цього документу, який посвідчував права 

одного з міських цехів, віднайдено автором у фондах Національного музею 

історії України.  

Повні тексти доповідей, повідомлень і статей учасників XVIII науково-

краєзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній 

спадщині України» буде видано у випуску Наукового вісника «Межибіж», який 

вийде друком у 2019 році. Цього ж разу науковій і краєзнавчій спільноті було 

представлено видання з матеріалами Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції «Українська революція 1917-1921 рр.: передумови, процеси, 

наслідки, уроки», яка відбулася у ДІКЗ «Межибіж» 24 березня 2017 р. Видання 

здійснене завдяки підтримці управління культури, національностей, релігій та 

туризму Хмельницької облдержадміністрації. 

 

 

 

 

 



 

Виставку «Слово, обірване у Биківні» відкрито в Хмельницькому 

обласному літературному музеї. 

Співавтори проекту – Національний історико-меморіальний заповідник 

«Биківнянські могили» та Українське незалежне видавництво «Смолоскип». 

Виставка розповідає про долі представників покоління «Розстріляного 

відродження», знищених упродовж 1937 – 1939 років у в’язницях НКВС УРСР 

у Києві та похованих на території таємної спецділянки у Биківнянському лісі. 

Відвідувачі отримають інформацію про уточнені дати й обставини смерті 

українських письменників, представлених на банерах, стисле уявлення про їх 

творчий доробок  і літературну кар’єру, зможуть побачити копії унікальних 

архівних документів. Виставка доповнена і матеріалами з фондів 

Хмельницького обласного літературного музею, які розповідають про 

мученицький життєвий шлях письменників-земляків Панька Педи, Леоніда 

Лупана, Володимира Свідзінського та інших митців слова, знищених 

комуністичним режимом. Пошуками матеріалів про їхні долі та їхню творчість 

займаються письменники Василь Горбатюк – директор Хмельницького 

обласного літературного музею, та Віталій Мацько – доктор філологічних наук, 

професор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Про свої знахідки і 

публікації вони розповіли присутнім – студентам Хмельницького 

національного університету, університету «Україна» та учням обласного 

спеціалізованого ліцею-інтернату. 

 

Сьогоднішній рік проходить під цим знаком – 70-річного ювілею Івана 

Іова. Обласний літературний музей провів низку заходів, присвячених цій даті: 

день пам’яті поета в лютому місяці, обласний літературний молодіжний 

конкурс «Усі чекають справжнього Поета», лекція за творчістю Івана Іова 

перед молодіжною літературною студією та низку інших. Відбудуться вони й 

найближчим часом. 

Важливим етапом у ряді заходів стала обласна науково-практична 

конференція «Творчість Івана Іова в контексті сучасних суспільно-літературних 

візій», приуроченій його 70-літтньому ювілею. 

З доповідями, повідомленнями, спогадами виступили письменники, 

науковці, педагоги, школярі… Глибокою, проникливою була доповідь вдови 

поета – Валентини Іової, методиста, старшого викладача Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Щоб слово осявало 

сенси»: естетичний вимір творчості Івана Іова». 

Обласна науково-практична конференція, глибока й щира розмова про 

поета, його життя і творчість, безумовно, стане новим етапом у дослідженні 

мистецьких досягнень Івана Іова, утвердженні його пам’яті в наших серцях, на 

просторах України під «Стягом золотої гілки» поетового Слова. 

 

 



Персональна виставка живопису Ігоря Бадяка  «Поміж білим і чорним» 

відкрита в обласному художньому музеї. Це своєрідне аналітичне дослідження 

митця в царині взаємодії кольору, гри світла і тіні. Тут представлені полотна 

«2061 м», очевидно – Говерла, «Піп Іван», «Гора Петрос». Не оминає у своїй 

творчості і українські традиції, історію (триптихи «Гуцульщина», 

«Бойківщина», «Лемківщина»). Більшість з експонованих робіт створені цього 

року і майже всі вони представлені на розсуд глядача вперше.  

 

 Працівниками Хмельницького обласного краєзнавчого музею у 

навчальних закладах та установах міста був проведений цикл музейних лекцій 

та виставок, присвячених державному, національному та релігійному святам 

українського народу, що випали на 14 жовтня. Одна дата поєднала у собі і День 

захисника України,  і День Українського козацтва, і День створення УПА, і 

Покров Пресвятої Богородиці. За останні три з половиною століття український 

народ тричі піднімався на боротьбу за встановлення державної незалежності. 

Найперший підйом відродження власної державності припав на добу 

Козаччини, далі – Українська революція 1917-1921 р.р. і нарешті – буремне 

сьогодення.  

Слухачі, серед яких  учні ЗОШ №21 та 24, а також працівники 

Хмельницького окружного адміністративного суду, прослухали цікаву 

розповідь про найперших героїв- козаків – захисників рідної землі, 

перегорнувши для себе ще одну сторінку нашої національної історії. 

 

Бібліотечна справа 

 

З 24 по 31 жовтня за рекомендацією ЮНЕСКО проходив Всесвітній 

Тиждень медійно – інформаційної грамотності. Хмельницька обласна 

бібліотека для юнацтва організувала ряд заходів в рамках Тижня, на яких  

читачі вчились основам роботи та безпеки в інтернеті, в тому числі в 

соціальних мережах. 

25 жовтня бібліотекарі відділу абонемента запросили на зустріч з 

читачами – студентами Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту журналістку Світлану Русіну. Світлана Володимирівна 

– журналіст з 15-річним  досвідом роботи в  сфері місцевих медіа, зацікавила 

студентів темою «Фейки і маніпуляції». Під час тренінгу допитливі студенти, 

що активно спілкуються в соціальних мережах, обговорили  з журналісткою 

види фейків, як відрізнити правду від брехні, чому не варто постити на своїй 

сторінці  в Фейсбук усе підряд  та інші питання,що стосуються  медійної 

грамотності. Тренінг супроводжувався відеопереглядом. Світлана Русіна   

навела багато прикладів  фейків з мережі Фейсбук та відповіла на питання 

читачів. 



 

В обласній універсальній науковій бібліотеці для учнівської молоді 

проведено  вечір вшанування «Полум’я душі – серцям наступних поколінь» за 

участі ветеранів Другої світової війни Бабака Івана Івановича, генерал-майора, 

почесного ветерана України та почесного громадянина м. Хмельницького; 

Єлевича Зельмана Абрамовича, полковника, учасника бойових дій 1941-1945 

рр.; Шведа Івана Арсентійовича, колишнього в’язня концтабору Дахау; 

Купратого Володимира Івановича, голови Хмельницької обласної ради 

організації ветеранів та членів Хмельницької міської організації ветеранів.  

У ході заходу ветерани поділились спогадами про трагічні сторінки 

історії в яких вони брали безпосередню участь, як учасники бойових дій на 

фронтах війни, як учасники трудових фронтів у тилу. Учні подарували 

ветеранам поетичні твори, спільно переглянули відео про бойові дії на території 

України під час Другої світової війни та обговорили питання патріотичного 

виховання в сучасних реаліях. 

Працівники бібліотеки презентували книжкову виставку «А пам’ять 

священна…». 

 

Розпочав роботу клуб органічного землеробства «Успішний дачник – 

здорова громада» який працює в Хмельницькій обласній універсальній 

науковій бібліотеці впродовж дев’яти років.  Відкрили новий сезон 

традиційною виставкою вирощеної сільськогосподарської продукції на власних 

присадибних та дачних ділянках. На  виставці-інсталяції «В працьовитих руках 

– щедрий врожай», учасники клубу представили цікаві композиції з овочів, 

фруктів, квітів, екзотичних рослин та поділилися власним досвідом їх 

вирощування. Присутні мали змогу дізнатися рецепти оригінальних домашніх 

заготівель: каперсів з бутонів настурції, варення з фізалісу, горіхів, соснових 

шишок, маринованих та сушених фруктів тощо. 

На захід завітали активні учасники клубу органічного землеробства 

«Успішний дачник – здорова громада» та керівник клубу «Крокус» (м. 

Деражня) Макаренко Світлана Антонівна. 

Для відвідувачів презентовано книжково-ілюстративну 

виставку «Дивовижне в саду і на городі», яка розкриває особливості 

вирощування органічної продукції та представлено виставку картин з 

природних матеріалів завідуючої Пархомовецькою сільською бібліотекою 

Тетяни Жолонковської. 

 

 

Щоб зацікавити молодь книгою та читанням  фахівці обласної бібліотеки 

для юнацтва постійно  перебувають  у пошуку цікавих інноваційних форм 

роботи. 23 жовтня бібліотекарі відділу абонементу влаштували для учнів ДНЗ 

«Хмельницький центр ПТО сфери послуг» літературний фуршет «Книги з 

ароматами прянощів».  Читачі-підлітки з розповіді фахівця   дізналися про 

новий літературний жанр – гастрономічний роман.  Учасникам «фуршету» 

     на аперитив презентували книгу Валерія Строканя «Колекція недопитих 



вин», на закуску – «Львівську кухню» Ігора Лильо та, написані у цікавій манері, 

збірки Ірини Мацько «Імбир для душі», «Шпинат для мізків», «Мигдаль для 

серця». Основними «стравами» дня стали американський бестселер «Смажені 

зелені помідори в кафе «Зупинка» Фані Флеґґ та «Кулінарні фіґлі» й «Фуршет» 

від Марії Матіос. 

Родзинкою «фуршету» стала інтерактивна гра «Літературно-кулінарна 

дегустація». Першокурсники – майбутні кухарі, бармени, офіціанти, наосліп 

куштували продукт та впізнавали запах прянощів , потім відшукували художню 

книгу, в назві якої вони згадуються. Читачі з цікавістю переглянули уривки з 

кінострічки «Пристрасті і прянощі», відзнятої за мотивами твору Річарда 

Мораїса «Шлях завдовжки у сто кроків». 

Бібліотекарі роздали їм інформаційні буклети з анотованим списком 

гастрономічних романів. «Десертом» літературного фуршету став роман Джоан 

Гарріс «Шоколад», а гості мали можливість посмакувати різними видами 

шоколаду і здогадатися, який саме компонент надає смаколику пікантного 

смаку. 

 

Обласна бібліотека для юнацтва впродовж цього року разом з 

природоохоронними організаціями реалізовує проект «Eko Travel», метою 

якого є виховання у молоді дбайливого, відповідального ставлення  до 

природного середовища, ознайомлення із екологічними проблемами  держави 

та нашого регіону та залучення юнацтва до природоохоронних заходів. 

19 жовтня в рамках проекту  бібліотекарі відділу краєзнавства  

організували для учнів ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг» 

 пізнавальну еко – екскурсію до зеленої оази міста Хмельницького – 

дендропарку «Поділля» ,   пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення, який   належить до заповідного фонду Хмельницької області.  

Запрошена на  зустріч ,  заступник начальника Управління з питань 

екології та контролю за благоустроєм міста Інна Василівна Куцка    розповіла 

першокурсникам про  загрозу зникнення певних порід дерев та кущів, 

забруднення повітря і водойм нашого міста та можливі шляхи вирішення 

екологічних проблем краю .  Ще одним співрозмовником під час заходу  була 

 Тетяна Володимирівна Павлюк   – майстер-озеленювач, яка показала де в 

дендропарку зростає тис ягідний, ялиця кавказька, береза Ермана,   тюльпанне 

дерево та інші рідкісні та цінні породи дерев та кущів, а також провела на 

 ялинову алею пам’яті Героїв Небесної ,  розповіла про   нові насадження  у 

парку та заплановані зміни  по його благоустрою. Пізнавальна інформаційно-

оглядова екскурсія була корисною як для учнів, так і для викладачів 

  навчального закладу та сприяла  стимулюванню інтересу юних читачів до 

конкретних дій  щодо збереження навколишнього середовища. 

 

19 жовтня  Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва   долучилася  до 

організації та проведення  унікальної молодіжної акції, яку ініціювала ГО 

“Молодь за краще майбутнє”. «Творчий «тролейбусник» -  вже дев’ятий захід, 

який  бібліотека та громадська організація реалізували в рамках проекту 



“Активність починається з тебе” по взаємодії громади та поліції. Координатор 

проекту -15-річна Марина  Байдусь, а учасниками , після попередньої реєстрації 

та відбору,стала творча молодь міста.  

У  спеціально виділеному  комунальним підприємством «Електротранс»  

міському тролейбусі, який було прикрашено  яскравими прапорцями та 

ліхтариками, зібралося багато  активної  молоді задля спілкування та 

 неформального проведення вільного часу. Під час заходу енергетика творчості 

та креативності переповнювала тролейбус, який  пересувався вулицями нашого 

міста. Адже така кількість пісень, поезії, образотворчого та фото мистецтва 

створила справжню синергію між усіма учасниками. А ще багато корисного 

винесли учасники «тролейбусника» від спілкування з інспекторами третьої 

роти патрульної поліції міста. В підсумку залишилися задоволеними всі: 

організатори, учасники, партнери з Патрульної поліції.  

Яскравий  та незвичний  транспортний засіб, який  хмельничани 

зустрічали на вулиці, викликав у них посмішку та піднімав настрій.   

 

 

17-18 жовтня в обласній бібліотеці для юнацтва відбулась інноваційна 

виставка “IT GO!”, яку організовано бібліотекою спільно з   ГО “Молодь за 

краще майбутнє”  в рамках проекту MEET and CODE, що впроваджується в 

Україні Ресурсним центром ГУРТ: Портал суспільно активних громадян, за 

підтримки SAP. Протягом двох днів діти та підлітки   знайомилися з новинками 

робототехніки, 3D- моделювання та іншими інноваціями  у світі сучасних 

технологій. Улюбленцем усіх став робот Альфа,  який досить розумний і 

виконує багато функцій. Також дітлахи   самостійно програмували роботів, 

серед  яких  були   роботи  -  катапульта та конвеєр.  Для проведення майстер-

класів було запрошено фахівців робоклубу «Винахідник» та комп’ютерної 

академії «ШАГ». 

Особливий захват викликав майстер-клас з пластилінової анімації, який 

проводив керівник анімаційної студії Вадим Подзігун.  А на завершення  -  

екскурсія у передову  IT компанію Core Value.  В офісі  компанії   фахівці 

розповіли дітям про особливості своєї професії, дали поради щодо найкращих 

навчальних сервісів  в  даному напрямку та показали умови, в яких працюють. 

Проект завершено, учасники отримали  цінні подарунки за сприяння 

MEET and CODE.   Проект був  пілотним і  юнацька бібліотека продовжуватиме 

 роботу в даному напрямку. 

 

З нагоди Дня захисника України та 370-ї річниці битви під Пилявцями 

спільно з МГО “Січ”  в обласній бібліотеці для дітей імені Т.Г.Шевченка 

проведено  історичний квест “Звитяги невмирущої відлуння”. У квесті взяли 

участь команди шкіл міста – ЗОШ №25 імені Івана Огієнка, НВК №4 та члени 

патріотично-правового руху “ХОМА” – учні ліцею № 17. Учасники квесту 

пригадали  причини, перебіг та наслідки битви під Пилявцями. Кожна з команд 

отримала маршрутні листи з завданнями. 



Рухаючись заданим маршрутом, підлітки виконували певні завдання на 

кожній зі станцій. Приємно зазначити, що старшокласники шанують та знають 

історію своєї держави. Адже вони досить швидко та легко впоралися з 

завданнями: правильно визначали елементи козацького одягу, зналися на зброї 

тощо. 

Перемогу у квесті здобула команда “хомівців” ліцею №17.  

 

 

В Шепетівській міській бібліотеці для дітей триває акція «Подаруй 

українську книгу рідній бібліотеці», яку започаткував депутат міської ради, 

кращий друг бібліотек міста Ігор Волоткевич. 23 жовтня нам пощастило 

потрапити на Громадський форум «За українську мову» і зустрітися з 

письменницею, педагогом, громадської діячкою Ларисою Ніцой, яка 

подарувала для маленьких читайликів книгарні дві надзвичайно цікаві, яскраво 

ілюстровані дитячі книги з веселими історіями, а саме: «Дві бабуськи в 

незвичайній школі або скарб у візку» і «Незламні мураші». Щиро дякуємо, пані 

Ларисі, за такий чудовий подарунок! Ці книги, з автографом авторки, всі 

бажаючі діти можуть почитати у бібліотеці. Долучайтесь до акції «Подаруй 

українську книгу рідній бібліотеці», в рамках якої, кожен може подарувати 

сучасні українські книги одній з бібліотек нашого міста. 

 

Підвищення кваліфікації 

В Хмельницькій обласній науковій бібліотеці он-лайновий «Code start у 

бібліотеці» (стартовий день кодування ) в рамках Тижня кодування ЄС. 

Захід проведено у партнерстві з обласним відділенням ВГО «Українська 

Бібліотечна  Асоціація» за підтримки німецької благодійної організація Haus 

des Stiftens gGmbH та Ресурсного центру розвитку громадських організацій 

«Гурт» як партнера мережі TechSoup Europe в Україні в рамках міні гранту на  

проведення «Code start у бібліотеці» (стартовий день кодування). 

Мета заходу – зацікавити  до програмування молодих людей,  які не 

мають технологічних знань, але хочуть бути не просто пасивними 

користувачами, а творцями та реалізаторами своїх ідей. 

Учасниками он-лайн заходу стали користувачі бібліотек об’єднаних 

територіальних  громад міст Волочиськ, Нетішин, Городок, учнівська молодь 

міста Кам”янець-Подільський та користувачі Віньковецької ЦРБ, користувачі 

обласної бібліотеки працювали в оф-лайн режимі. Під час веб-квесту учасники: 

познайомилися з ІТ-спеціальностями геймдизайнера,  дизайнера інтерфейсів, 

 SMM-фахівця,  технічного редактор, програміста; створили спільну платформу 

для спілкування та обміну досягнень на Фейсбук. Також переглянули та 

обговорили відеофільм про основи програмування та познайомилися з 

безкоштовними програмами Аудіоредактор – Audacity, програвачі мультимедіа, 

фоторедактор – FastStone, графічним редактором – Paint, Gimp, ножиці, 

Windows Movie Maker — додатком для створення власних роликів та слайд шоу 

з відео та фото. 



Учасники на різних локаціях створювали відеоролики, які зразу  

публікували  на сторінці у Фейсбук. 

Відгуки під час заходу були тільки позитивні, всі учасники зацікавилися 

ІТ-спеціальностями, а ІТ-продукти, створені в квесті, можуть  стати в нагоді 

для особистих цілей. 

 


