
Хроніка культурного та мистецького життя Хмельниччини у 

вересні 2019 року 

 

Діяльність Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва 

 

25 вересня проведено обласний майстер-клас звукооператорів та 

звукорежисерів клубних закладів та мистецьких шкіл області на тему: 

«Звукотехнічне забезпечення творчої діяльності закладів культури в 

сучасних умовах». Майстер-клас провели фахівці Хмельницького обласного 

науково-методичного центру культури і мистецтва: Валерій Присяга 

методист відділу концертно-технічного забезпечення та Сергій 

Присяжний методист відділу маркетингу та креативних індустрій. 

Удосконалити свою майстерність та  ознайомитись з новітніми 

тенденціями звукотехнічного забезпечення виявили бажання 17 

викладачів, звукооператорів та звукорежисерів клубних закладів та 

мистецьких шкіл області. 

Програма майстер-класу була досить цікавою та  насиченою. Учасники 

мали змогу ознайомитись з технічними характеристиками, 

правилами монтування, експлуатацією звукотехнічної апаратури, 

акустичними можливостями сценічних площадок,  звуковим та 

шумовим оформлення творчих заходів та з основами звукозапису. 

 

23-24 вересня  відбувся обласний семінар керівників театральних 

колективів міських, районних, базових клубних закладів ОТГ, керівників 

народних аматорських колективів області. На розгляд фахівців була винесена 

актуальна тема: «Нова генерація режисерів: питання і проблеми». В навчанні 

взяли участь 15 керівників театральних колективів. 

В програмі семінару – тематичні зустрічі, презентації, практичні заняття, 

лекції-консультації, ділове спілкування, тренінги, круглий стіл, на яких 

розглядались питання сучасного стану театрального жанру в області, 

запровадження альтернативних напрямків і жанрів в роботу аматорського 

колективу, основні принципи роботи режисера в аматорському театральному 

колективі, етюд, як засіб підготовки успішного актора. В ході роботи 

семінару слухачі відвідали Хмельницький обласний театр ляльок, де 

ознайомились з роботою театру, поспілкувались з фахівцями та переглянули 

лялькову виставу «Уроки матінки кози». 

До викладацького складу були запрошені провідні фахівці театрального 

мистецтва, зокрема: головний режисер Хмельницького обласного 

академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького Д.С. Гусаков, 

в минулому художній керівник Хмельницького обласного академічного 

музично-драматичного театру ім. М. Старицького А.П. Пундик, керівник 

народного аматорського молодіжного театру-студії «Лінк» Камʼянець-

Подільського МБК В.Д. Свереда, директор Хмельницького обласного театру 

ляльок А.К. Пундік, завідуюча театральним відділенням Хмельницької 



дитячої школи мистецтв О.В. Лежанська, методисти Хмельницького 

обласного науково-методичного центру культури і мистецтва О.В. Сосніна, 

Л.Ц. Навроцька, А.О. Захарко. 

Завершився обласний семінар проведенням підсумкового круглого 

столу, де слухачі ділились своїми враженнями, побажаннями та творчими 

планами.  

18 вересня проведено майстер-класи з гончарства для викладачів та 

учнів старших класів мистецьких шкіл області, в яких взяли участь біля ста 

учасників. Своєю майстерністю та умінням з учасниками майстер-класів 

поділилися відомі майстри-гончарі нашого краю: Наталія Роут, Ігор 

Шельгорін, Наталія Філіпович, Олена Охрімчук, Євген Решетняк. Кухлі, 

тарілі, глечики, народні дитячі іграшки, кварти, горнятка, миски, макітри, 

виготовлені руками учасників майстер-класу, були різні за розмірами, 

формою, але в кожній роботі відчувалось тепло рук і добро сердець, як 

хмельницьких майстрів, так і їх учнів. Велику зацікавленість виявили 

присутні до виставки художніх виробів провідних майстрів гончарної справи 

Хмельниччини – Галини Гоми, Миколи Величка, Ганни Єрменчук-Гручман, 

викладачів нинішнього майстер-класу  та робіт з колекції  гончарних виробів 

Таїсії Стан – заступника директора Хмельницького обласного науково-

методичного центру культури і мистецтва, заслуженого працівника культури 

України. Експозиція виставки створювала народний колорит та затишок 

сільської оселі. Обмін досвідом з виготовлення гончарних виробів, практичні 

заняття відомих майстрів високо оцінили всі учасники майстер-класів. 

 

Бібліотечна справа 

30 вересня з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек Хмельницькою 

обласною універсальною науковою бібліотекою проведено День відкритих 

дверей. В рамках Дня відбулась вулична акція «Бібліотека в дії», здійснено 

екскурсії-презентації бібліотекою, презентацію літературно-історичного і 

краєзнавчого видання Ольги Нагорної «Дороги життя», перегляд літератури 

за Державною програмою «Нові книги – нові історії», презентації послуг 

бібліотеки: міжбібліотечного абонемента, відділів літератури іноземними 

мовами, медичної літератури, інформаційних технологій та електронних 

ресурсів, зустріч ветеранів бібліотечної справи, прогулянки бібліотечними 

лабіринтами «Бібліотечне задзеркалля». Для усіх бажаючих діяли фото зона 

«Я люблю бібліотеку» та акції «Стань читачем сьогодні», «День прощення 

боржника», «Подаруй бібліотеці книгу». 

 

26 вересня на майданчику перед Хмельницькою обласною бібліотекою 

для юнацтва пройшла вулична  акція до Всеукраїнського Дня бібліотек.   

Хмельничани були вражені і зацікавлені не лише представленими 

інформаційними ресурсами бібліотеки, а й  захоплювались виставкою- 

інсталяцією Книжкового міста, з алеями і вулицями,що відображають 

http://kultura.km.ua/wp-content/uploads/2019/09/MD003363.jpg


 популярні серед читачів літературні жанри,  взяли участь у вікторині зі 

знання нон-фікшн  літератури та отримали солодкі призи за перемогу і ній, 

мали  змогу дізнатись відповіді на   юридичні питання, які їх цікавили, 

побачили унікальні видання і світлини  м. Хмельницького на стенді до Дня 

міста та спробували реалізувати свої приховані таланти в майстер-класі з 

оздоблення предметів побуту.   

 

25 вересня, вже традиційно, в Хмельницькій обласній універсальній 

науковій бібліотеці відбувся XІ обласний Форум бібліотекарів 

Хмельниччини «Бібліотека: час змін – час дій!» за підтримки управління 

культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної 

державної адміністрації, Хмельницького обласного відділення ВГО «УБА», 

обласної організації профспілки працівників культури. Учасниками дійства 

стали понад 80 представників бібліотек з центральних міських, районних, 

сільських бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів, Кам’янець-

Подільського коледжу культури та мистецтв. 

Урочистості розпочалися з відкриття Форуму та вуличної акції 

«Бібліотека в дії!». Учасникам запропоновані огляди та презентації: фото 

зона «Я люблю бібліотеку», виставка «Професійні видання: фаховість та 

креативність»; виставки професійних обласних конкурсів». Хмельницька 

міська центральна бібліотека представила технічні новинки в  інформаційній 

студії «Техніка та технології на службі бібліотеки». 

Головною подією Форуму стала науково-практична конференція 

«Бібліотека в системі соціалізації особистості та соціального розвитку 

громад». Враховуючи інтереси доповідачів і напрями наукових досліджень, 

на конференції були озвучені різнопланові доповіді по питанню діяльності 

бібліотек.  Доповіді, які не прозвучали під час конференції були представлені 

на стеннових презентаціях де кожен учасник міг з ними ознайомитися. 

Традиційно, під час проведення Форуму відбулися урочистості з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек. Привітати бібліотечну спільноту із 

професійним святом завітали від Хмельницької обласної державної 

адміністрації та Хмельницької обласної ради Тетяна Зеленко, управління 

культури, національностей, релігій та туризму – заступник начальника 

Валентина Лукашук, голова відділення обласної організації ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація» Надія Синиця, голова обласної організації профспілки 

працівників культури – Микола Луценко. 

Грамотами і подарунками було відзначено переможців обласного 

конкурсу серед публічних бібліотек на краще облаштування прилеглої 

території «Бібліотечний простір», обласного конкурсу дитячих бібліотек 

«Бібліотечний простір для дітей». По завершенню учасники обговорили 

здобутки, поділитися досвідом, історіями успіху щодо якісного 

обслуговування місцевих громад. 

 

 



У Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація 

першої персональної виставки 13-річної художниці Вікторії Сис під назвою 

«У просторі думок». 

Експозиція нараховує понад 30 робіт, виконаних в різних техніках: 

акварель, графіка, декоративний розпис, батик. Роботи авторки створені 

протягом останніх п’яти років та показують різні етапи становлення та 

зростання юної художниці. 

Вікторія є ученицею Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» 

та стипендіаткою Хмельницької міської ради 2019 року. Натхненником 

Вікторії стала її викладач Галина Олійник, яка допомогла розкрити художній 

талант та творчі можливості юної художниці, що намагається втілити в своїх 

роботах почуття, фантазії, любов до мистецтва, жагу пізнання та щире 

бажання усвідомлення навколишнього світу. Юна хмельничанка каже, що її 

любов до малювання проявилася ще в дитинстві. «Пам’ятаю, я постійно 

любила малювати. Починала з малого – не дуже складних образів. Ескіз, 

потім штрих за штрихом. Коли зрозуміла, що почало виходити – взялася за 

більш серйозні роботи. Ідеї своїх картин зустрічаю повсюди – у своїй сім’ї, у 

своєму місті та в своїй державі. Люблю змальовувати події з почутої пісні 

або прочитаної книги», – розповіла Вікторія Сис. 

Привітати юну художницю з відкриттям першої персональної виставки 

прийшли її рідні, друзі та знайомі. Окрім перегляду картин Вікторії , 

присутні мали можливість послухати виступи учнів музичного відділення 

Хмельницької школи мистецтв «Райдуга». 

 

Організація сучасного бібліотечного простору – один з найголовніших 

чинників успішної діяльності дитячої бібліотеки. Обласний 

конкурс“Бібліотечний простір для дітей” проведено серед дитячих бібліотек. 

На конкурс представлено 16 творчих робіт, які розкривають сучасні, 

комфортні простори бібліотек для дітей. 

Компетентнее журі у складі директорки бібліотеки Валентини Черноус, 

голови обласної організації профспілки працівників культури Миколи 

Луценка, працівників бібліотеки розглянули індивідуальні та групові роботи. 

Приємно зазначити, що конкурс активізував творчий потенціал бібліотечних 

працівників, спонукав їх переглянути простір дитячих бібліотек з метою 

підвищення ефективності і якості обслуговування дітей, створення 

комфортного середовища в бібліотеці. В організації простору бібліотеки 

намагались дотримуватись таких принципів зонування, як: відкритість, 

комфортність, креативність, трансформованість (мобільність), 

багатофункціональність, чіткість (навігація по бібліотеці), безпека. 

Креативно створені зони в Деражнянській РДБ, Славутській МДБ, 

Чемеровецькій ЦДБ, Славутській РДБ, Красилівській та Шепетівській МДБ, 

Летичівській та Новоушицькій селищних ДБ тощо. Переможців конкурсу 

визначено. Вони нагороджені грамотами та подарунками. 1-е місце – 

Сайпель Т.А. – завідуюча Деражнянською районною бібліотекою для дітей – 

проєкт “Бібліотека – мультифункціональний простір для дітей”. 2-е місце – 



Рибачук Л.В. – завідуюча Славутською міською біблвотекою для дітей – 

проєкт “Дитяча бібліотека – це твоя територія”. 3-е місце – ПенчукТ.М. – 

завідуюча Славутською районною бібліотекою для дітей – проєкт “Дитяча 

бібліотека –сучасний інформаційно-освітній центр розвитку та відпочинку”. 

20 вересня у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 

відбувся тренінг за темою “Крок до успіху: яка я людина?” за участі 

студентської молоді Хмельницького професійного ліцею електроніки, вищих 

професійних училищ № 25 та № 11. Під час тренінгу бібліотекар читального 

залу гуманітарного профілю Катерина Антонюк допомогла підліткам краще 

пізнати себе, сформувати уявлення про неповторність кожної людини, 

усвідомлення своєї унікальності, прагнення до самопізнання та 

саморозвитку. Студенти отримали практичні навички щодо досягнення 

успіху через власну індивідуальність та ефективної реалізації себе у 

суспільстві. 

 13 вересня в рамках проекту від Американського дому «Gallery on the 

GO» («Мандрівна галерея») у Хмельницькій обласній універсальній науковій 

бібліотеці відбулась презентація мандрівної виставки “Women. Equality. 

Politics” («Жінки. Рівність. Політика»).. На виставці представлені фотороботи 

українських та зарубіжних авторів, що взяли участь в Міжнародному  

конкурсі «Стоп цензурі! Громадяни за вільні країни» (2018). 

В ході презентації, у широкій дискусії стосовно прав жінок в сучасному 

світі та політиці взяли участь: Інна Ящук, депутат Хмельницької обласної 

ради, член міжфракційної групи «За рівні можливості», Тетяна Баєва, голова 

правління Хмельницької організації Подільський центр “Гендерна рада”, 

Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий Антикорупційний 

Рух» (ЖАР), представники інших жіночих громадських організацій міста та 

студентська молодь Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

12 вересня у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 

за участю представників обласної та міської організацій Національної спілки 

краєзнавців України відбулась презентація 22 випуску науково-краєзнавчого 

збірника «Хмельницькі краєзнавчі студії». У  виданні представлені наукові 

статті та краєзнавчі дослідження членів Хмельницької міської організації 

Національної спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з інших 

регіонів – з історії України, Хмельниччини, видатних особистостей краю та 

рецензії на нові краєзнавчі видання. Окремо представлені статті та фото з 

сімейних архівів про краєзнавців-ювілярів: Станіславу Карван, Валентина 

Ільїнського, Віталія Лавринчука. Учасники презентації ознайомилися з 

добіркою літератури про Хмельниччину на книжковій виставці «На службі 

національної культури та історичної пам’яті». 

 10 вересня у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 

відбувся вечір-зустріч з видатним неврологом України, лауреатом Державної 

премії в галузі науки і техніки, доктором медичних наук, професором Іваном 

Савовичем Зозулею, з нагоди його 80-річчя. І.С.Зозуля наш славетний земляк 



уродженець  с. Волоське, що на Деражнянщині. Автор понад 1000 

друкованих праць : підручників, монографій, наукових статей, більше 50 

винаходів. На зустріч з академіком прийшли його земляки, колеги, родина. 

Серед колег були присутні Янцаловський О.Й. – лікар-уролог, викладач 

Хмельницького Національного університету, Дацюк В.П. – лікар невролог 

обласної клінічної лікарні, Бабінський І.В. –  головний лікар Вовковинецької 

амбулаторії первинної  медико-санітарної допомоги, Мардзвік В.М. – 

кандидат медичних наук, лікар Хмельницької міської лікарні (учень 

академіка). Прийшли привітати ювіляра піснею Люшня  М.П. – керівник 

ансамблю музики і пісні та тріо «Маестро». З привітаннями від земляків 

виступила Волоськівська  голова селищної ради Мельник А.М.. На зустрічі з 

професором Зозулею І.С. були присутні студенти Хмельницького базового 

медичного коледжу та представники обласної організації ветеранів. 

 

Відбувся  регіональний конкурс “Мистецтво створювати… бібліотеку” 

в рамках Проекту професійного партнерства “Конструкторське бюро 

бібліотекарів” обласних бібліотек для дітей Івано-Франківської, Львівської, 

Тернопільської та Хмельницької областей. Участь у ньому взяли бібліотекарі 

спеціалізованих бібліотек для дітей цих областей. Свої роботи вони подавали 

у двох номінаціях: бібліотечна реклама та промоція читання. Конкурс сприяв 

формуванню позитивного іміджу бібліотеки засобами реклами, 

популяризації читання за допомогою інноваційних методів, стимулюванню 

бібліотечних фахівців до впровадження нових форм роботи, створенню умов 

для професійного спілкування й обміну досвідом. Конкурсанти з 

Хмельницької області представили мультимедійні презентації креативних 

заходів, проектів, акцій, які організовуються для читачів-дітей. 

Щиро вітаємо переможців від Хмельницької області: 

Ольгу Галак (завідуючу центральною бібліотекою для дітей Чемеровецької 

ОТГ) – проект “Літературне BOOK-кафе”. 

Оксану Манчурак (бібліотекаря відділу обслуговування користувачів-учнів 

5-9 класів бібліотеки-філії № 7 Кам’янець-Подільської МЦБС) – проект 

“Бібліопіцерія “Читай-смакуй, Європою подорожуй”. 

Переможці запрошуються до участі у Х Львівському бібліотечному форумі. 

Дякуємо всім конкурсантам від Хмельниччини за цікаві інноваційні проекти, 

які реалізуються в бібліотеках для дітей. Особливо хочеться відмітити 

проекти: 

“Арт-майстерня “Творча територія” Олени Коровецької (бібліотекаря I 

категорії  Хмельницької ОДБ); 

“Книга не має кордонів” (Хмельницький (Україна) – Боядла (Польща) 

Валентини Бернацької (бібліотекаря І категорії Хмельницької ОДБ); 

“Бебі-сіттер” Людмили Богач (бібліотекаря І категорії бібліотеки-філії № 6 

Кам’янець-Подільської МЦБС). 

 
 



Музейна справа 

 

24 вересня до Хмельницького обласного краєзнавчого музею завітали 

учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей 

передшільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку». Для 

методистів та вихователів дитячих закладів міста Хмельницького, а також 

студентів гуманітарно-педагогічної академії була проведена оглядова 

екскурсія по виставкових залах. Музей став місцем проведення однієї із 

локацій конференції – майстер –клас «Новітні педагогічні технології у 

реалізації змісту освіти для сталого розвитку: особисте бачення та досвід 

впровадження». 

 

13 вересня  у Хмельницькому обласному художньому музеї відбулася 

презентація  дев’ятої персональної виставки Неллі Павлової  «Про що 

мовчить каміння…».  З робіт Н. Павлової ми дізнаємося про маленькі маєтки, 

вілли, собори, ошатні старовинні будиночки Львова, Києва, Одеси, 

Хмельницького, Антонін, Фастова, які вже так давно загубились десь на 

вулицях сучасного міста, а тепер раптом знайшлись у своїй провінційній 

пишності. Їх зображення, самобутньо інтерпретовані художницею, 

становлять левову частку її творчого доробку. Полотнам художниці 

притаманна декоративна виразність кольорів, стримана, колористична 

палітра, орнаментальність, умовність і узагальненість форм, площинність 

композиції. Використання чорного контуру поряд із висвітленим тлом, що 

створює ефект сяйва, подекуди викликає асоціації із вітражем. В аркушах, 

виконаних у авторській техніці (в її арсеналі туш, перо, пензель, акварель, 

пастель) на зім’ятому папері, стилізованому під фактуру каменю, постають 

церкви, вілли, музеї. Художниця не вдається до деталізації образу, 

скрупульозного виписування кожної цеглинки. Головне для неї – образ, 

настрій. Для цього вона яскраво виокремлює найхарактерніші фрагменти 

архітектури будівлі, ніби ставлячи його в центр композиції. На картинах ми 

не побачимо людей. Лише іноді стару архітектуру оточують не менш старі 

дерева. Подекуди графічні аркуші художниця доповнює рукописними 

текстами, які переважно містять історичні відомості про архітектурну 

пам’ятку. До народження своїх творів Неллі Миколаївна ставиться дуже 

ретельно, тому перед тим, як малювати старовинні будинки, художниця 

фотографує їх, вивчає історію їх створення, історію назв вулиць. За словами 

мисткині, у такому поєднанні при малюванні картин відчувається 

справжність і це надає глибокого змісту роботі. 

 


