
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за лютий 2021 року) 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. 

№ 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» в області 

відновлено адаптивний режим регулювання карантинних обмежень, дію 

обмежувальних протиепідемічних заходів продовжено до 30 квітня 2021 року. 

Всі заклади культури працюють з дотриманням карантинних обмежень. 

 

Загальні питання 

У Хмельницькому засновано Крайову премію імені Лесі Українки з 

нагоди 150-ї річниці з дня народження видатної поетеси. Засновниками премії 

стали Хмельницьке представництво Всеукраїнського громадського обʼєднання 

«Український клуб» та міська літературна спілка «Поділля». Детальніше: 

https://khm.gov.ua/en/node/24635. 

Відповідно до Указу Президента України від 1 лютого 2021 р. № 42/2021 

«Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» 

державну стипендію довічно призначено Прокопчуку Віктору Степановичу – 

доктору історичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України, 

краєзнавцю. Детальніше: https://www.president.gov.ua/documents/422021-36437.  

Почесною відзнакою Хмельницької міської ради III ступеня нагороджено 

керівника та актора міського монотеатру «Кут», лауреата всеукраїнських та 

міжнародних театральних конкурсів, народного артиста України Володимира 

Смотрителя. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/volodymyru-smotrytelyu-

vrucheno-pochesnu-vidznaku-hmelnyckoyi-miskoyi-rad. 

В закладах культури Хмельниччини відбулися лекції, виховні години, дні 

пам’яті, відеоскрипти, тематичні вечори, літературно-поетичні години, 

інтелектуальні турніри, уроки та години історичної пам’яті, мужності, історії, 

вечори української музики та оформлено книжкові виставки до 150-річчя з дня 

народження Лесі Українки, Дня Героїв Небесної Сотні, Міжнародного дня рідної 

мови та Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.  

 

Бібліотечна справа 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 
 

У бібліотеці відбулося літературне обласне свято «Горить зоря її поезії над 

краєм» на платформі ZOOM до 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_02_21_4/2021_02_21_4.php); літературно-

поетичний вернісаж «Серце нації б’ється у слові» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/ 2021/2021_02_16_2/2021_02_16_2.php); вечір-спогад 

«Світлий воїн гідності та свободи» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_02_16_1/2021_02_16_1.php). 

Учасники онлайн-зустрічі «Актуальні питання прав людини під час 

COVID-19» отримали роз’яснення стосовно життєдіяльності населення під час 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-104-170221
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-104-170221
https://khm.gov.ua/en/node/24635
https://www.president.gov.ua/documents/422021-36437
https://khm.gov.ua/uk/content/volodymyru-smotrytelyu-vrucheno-pochesnu-vidznaku-hmelnyckoyi-miskoyi-rad
https://khm.gov.ua/uk/content/volodymyru-smotrytelyu-vrucheno-pochesnu-vidznaku-hmelnyckoyi-miskoyi-rad
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-108100717313911/?__cft__%5b0%5d=AZUA99QOeE8_lZDFsSjOiJapsU1abNWhQqhi8uufwP8qSA3-C0z2h8qjDK3GngBpHFioAHil8Z2ov_ZnAYkeMi5uyegkrBhQCD3idL8g05R5v3EcwSFGKVlzsas5DEL4T9o0w6xVYStcmwhcL5FZuNGsBUgjbtNBxDZDQT6B5myu_w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-108100717313911/?__cft__%5b0%5d=AZUA99QOeE8_lZDFsSjOiJapsU1abNWhQqhi8uufwP8qSA3-C0z2h8qjDK3GngBpHFioAHil8Z2ov_ZnAYkeMi5uyegkrBhQCD3idL8g05R5v3EcwSFGKVlzsas5DEL4T9o0w6xVYStcmwhcL5FZuNGsBUgjbtNBxDZDQT6B5myu_w&__tn__=kK-R
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_02_21_4/2021_02_21_4.php
http://ounb.km.ua/news/%202021/2021_02_16_2/2021_02_16_2.php
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_02_16_1/2021_02_16_1.php


карантину (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_02_17_1/ 2021_02_17_1.php). 

Година інформування «Вакцинація: за і проти» на платформі ZOOM 

проведена за участю директора Хмельницької міської інфекційної лікарні 

Оксани Піддубної (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_02_13_4/ 

2021_02_13_4.php). 

Зустріч у форматі «жива бібліотека» «Успішні жінки в науці» відбулась  з 

нагоди Міжнародного дня жінок та дівчат в науці (http://ounb.km.ua/news.php). 

Відбулася презентація ювілейного 55-го рекомендаційного 

бібліографічного довідника «Календар знаменних і пам’ятних дат 

Хмельниччини на 2021 рік» за участю науковців, краєзнавців, журналістів, 

просвітян, працівників музейних, архівних, навчальних, бібліотечних закладів 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_02_07_7/2021_02_07_7.php). 

До Дня безпечного Інтернету відбувся перегляд та обговорення 

документального фільму «Інтернет залежний» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_02_08_9/2021_02_08_9.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

 

Бібліотека взяла участь в молодіжному онлайн-челенджі «Лесина весна». 

У бібліотеці відбувся творчий вечір Ірини Стасюк «Через терни до зірок», 

який представив грані таланту мисткині (http://oub.com.ua/index.php? 

option=com_content&view=article&id=1363:2021-02-17-13-13-57&catid=1:2009-

06-18-22-36-14&Itemid=26). 

Презентація персональної виставки гобеленів художниці з м. Кам’янець-

Подільський Юлії Степанюк – члена Національної спілки художників України 

«Струни душі» (http://oub.com.ua/index.php?option= 

com_content&view=article&id=1361:2021-02-15-10-44-48&catid=1:2009-06-18-22-

36-14&Itemid=26). 

У мистецькій вітальні відбулась презентація художньої виставки членкині 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреатки обласної 

премії ім. Ніни Косарєвої (2020 р.) Олени Марчук та її доньки, молодої 

художниці Альони Марчук з м. Городок 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1358:2021-02-

10-08-23-33&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

 

Бібліотеки для дітей області взяли участь у поетичному відеострімі «Лунає 

слово Лесі Українки» та регіональний віртуальний флешмоб «Лесині читання» 

до 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19& news_id= 

1306#gsc.tab=0). 

У бібліотеці відбувся онлайн-марафон «Ніхто крім нас!» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3& dep_cur=19&news_id= 

1301#gsc.tab=0).  
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В рамках Міжнародного проєкту «Книжковий міст» відбулася онлайн-

зустріч між учнями м. Клениця Любуського воєводства (Польща) та 

Хмельницького (https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_ 

cur=19&news_id=1302#gsc.tab=0). 

Презентація виставки «В країні сонячних зайчиків» за творами Всеволода 

Нестайка була доповнена роботами вихованців образотворчого відділення 

Хмельницької дитячої школи мистецтв (https://www.kult.km.ua/news/view/621-

eE-ehm). 

Творчий бенефіс письменника Василя Івановича Горбатюка з нагоди 65-

річчя письменника (https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_ 

cur=19&news_id=1298#gsc.tab=0). 

Квест для справжніх поттероманів з нагоди відзначення Міжнародної ночі 

Гаррі Поттера (https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_ 

up=3&dep_cur=19&news_id=1297#gsc.tab=0). 

Засідання клубу «Крок» проведено за темою «Про що мовчать підлітки». 

Присутні переглянули та обговорили документальний фільм «Дотик» 

(https://odb.km.ua/? dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_ 

id=1296#gsc.tab=0). 

 

Фестивалі 

Учні Старосинявської дитячої музичної школи стали переможцями у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Сяйво Первоцвітів», який проходив в 

м. Києві. 

Учень Хмельницької дитячої музичної школи № 1 імені М. Мозгового 

Микола Іванов посів призове місце у Міжнародному конкурсі акордеонного 

мистецтва «Трофей світу». Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/616-e. 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва відбувся відкритий онлайн-конкурс виконавців на народних 

інструментах «Музичний калейдоскоп». (https://www.podillyastar.top/ 

2021/02/05/vidbuvsya-vidkrytyj-onlajn-konkurs-vykonavtsiv-na-narodnyh-

instrumentah-muzychnyj-kalejdoskop/). 

Проведено ІІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвячений Шевченківським дням. На 

конкурс свій творчий доробок представили 334 учні з 31 мистецької школи 

області. Детальніше: (https://www.podillyastar.top/ 2021/02/25/idu-z-dytynstva-do-

tarasa-nesu-dumky-svoyi-zemni/). 

У Смотрицькому будинку культури відбувся онлайн-конкурс «Кохання 

– це…». Участь у конкурсі взяли участь 22 сім’ї. 

 

Театрально-концертне життя 

Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. 

М. Старицького отримав перемогу у проєкті «Інституційної підтримки 

закладам культури в часи кризи» за підтримки Українського культурного фонду.  

У драмтеатрі відбулися прем’єри вистав «Очі блакитного собаки» за 

однойменним уривком твору Маркеса, «Роксолана» та казки «Пік. Пак. Пок» за 
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мотивами твору Кіра Малініна. 

З нагоди 90-річчя театру Старицького розпочато челендж «Лущимо 

скоромовки, як горіхи» (https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%83% 

D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0

%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8). 

Сольний концерт солістки Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки 

Поділля» Марини Клишнатої з програмою «Хотіла б я піснею стати!» за участю 

Академічного ансамблю пісні і танцю та дитячої студії «Козаки Поділля» 

(https://pixel.facebook.com/groups/teatrstarickogo/?ref= group_header). 

З 8 по 22 лютого проходила Акція на кращий вислів, фразу про театр 

відомої людини чи особистого авторства, який прикрашатиме фасад театру. 

Із дотриманням карантинних вимог пройшли покази: «Одруження по-

англійськи» за п’єсою Б. Шоу; «Мій тато Пітер Пен»; «Як наші діди 

парубкували» за мотивами твору В. Канівця; казки «Велике жабеня»; музичної 

комедії «Сватання на Гончарівці» за мотивами твору Г. Квітки-Основ’яненко 

(https://www.facebook.com/teatrstarickogo). 

14 лютого у театральній студії «Терен» м. Славута до Дня закоханих 

відбувся романтичний вечір української музики, на якому присутні виконували 

свою улюблену пісенну композицію. 

У Хмельницькій обласній філармонії пройшли: концерти кавер-гурту 

«Cvit Lypy» Хмельницької обласної філармонії; «ONLY YOU» Академічного 

симфонічного оркестру до Дня закоханих; вечір органної та камерної музики 

«Орган – король музичних інструментів»; концерт Академічного симфонічного 

оркестру із солістом-контрабасистом В. Гречухом (м. Київ) 

(https://www.facebook.com/oblfilarmonia/). 

18 лютого у міському будинку культури м. Кам'янець-Подільський 

відбувся концерт «Народна скарбниця» за участю Академічного ансамблю пісні 

і танцю «Козаки Поділля». 

Взяли участь у флешмобі БО «Фонд Родини Кольгофер» «Думай, читай, 

спілкуйся рідною мовою» (https://www.facebook.com/oblfilarmonia/). 

Знято відеоролик на основі балету М. Скорульського «Лісова пісня». 

Детальніше: https://www.facebook.com/hashtag/lesya150. 

 

Музейна справа 

З 24 по 26 лютого Кам'янець-Подільський державний історичний 

музей-заповідник спільно з позашкільним навчально-виховним об'єднанням 

провели історичну online-вікторину «Моє місто Кам'янець», онлайн-годину 

«Щедрик. Кам’янецька доба» (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

До Міжнародного дня екскурсовода проведено online-бесіду «У пошуках 

втраченої історії» (https://www.youtube.com/watch?v= dnuNkq6Js6Q&ab_ 

channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86

%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0% 

BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83

%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR2fr8T6IXaRYtTfWrWYdbh9GGUUpw

CYSnWHBXiwG6Yymf3Ue8mVteEQfB8). 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%83%25%20D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%83%25%20D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%83%25%20D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://pixel.facebook.com/groups/teatrstarickogo/?ref=%20group_header
https://www.facebook.com/teatrstarickogo
https://www.facebook.com/oblfilarmonia/
https://www.facebook.com/oblfilarmonia/
https://www.facebook.com/hashtag/lesya150
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-332945300412363/?__cft__%5b0%5d=AZVsF5WiooVkIrN0xTSPxwbY96ey7-E48iS_6tOJW91cUIolJ_nhEBt67t3T5O27qVVGd4xItNIH1TCfPpFTydcuL0xO41BXQyrky7-lR9bK-eH-ze4APSq8IVnRHy0H_sJVLSry9ULbLVwq2BNbzOex&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-332945300412363/?__cft__%5b0%5d=AZVsF5WiooVkIrN0xTSPxwbY96ey7-E48iS_6tOJW91cUIolJ_nhEBt67t3T5O27qVVGd4xItNIH1TCfPpFTydcuL0xO41BXQyrky7-lR9bK-eH-ze4APSq8IVnRHy0H_sJVLSry9ULbLVwq2BNbzOex&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KPDIMZ/
https://www.youtube.com/watch?v=%20dnuNkq6Js6Q&ab_%20channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%25%20BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR2fr8T6IXaRYtTfWrWYdbh9GGUUpwCYSnWHBXiwG6Yymf3Ue8mVteEQfB8
https://www.youtube.com/watch?v=%20dnuNkq6Js6Q&ab_%20channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%25%20BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR2fr8T6IXaRYtTfWrWYdbh9GGUUpwCYSnWHBXiwG6Yymf3Ue8mVteEQfB8
https://www.youtube.com/watch?v=%20dnuNkq6Js6Q&ab_%20channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%25%20BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR2fr8T6IXaRYtTfWrWYdbh9GGUUpwCYSnWHBXiwG6Yymf3Ue8mVteEQfB8
https://www.youtube.com/watch?v=%20dnuNkq6Js6Q&ab_%20channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%25%20BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR2fr8T6IXaRYtTfWrWYdbh9GGUUpwCYSnWHBXiwG6Yymf3Ue8mVteEQfB8
https://www.youtube.com/watch?v=%20dnuNkq6Js6Q&ab_%20channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%25%20BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR2fr8T6IXaRYtTfWrWYdbh9GGUUpwCYSnWHBXiwG6Yymf3Ue8mVteEQfB8
https://www.youtube.com/watch?v=%20dnuNkq6Js6Q&ab_%20channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%25%20BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR2fr8T6IXaRYtTfWrWYdbh9GGUUpwCYSnWHBXiwG6Yymf3Ue8mVteEQfB8


17 лютого відбулося відкриття виставки архітектора Віталія Залуцького 

«АРТсезон 2020 АРХітектора». На виставці було представлено олійний та 

акварельний живопис. Детальніше: https://www.youtube.com/watch? 

v=dN_qUEXi8kA&t=1s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F

%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0

%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%8

3%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR1TvowdkARRtZ6udRQJoWxp3l3IDB

1szX52TZKFDtHWeYt7DE7mhBHV1Q. 

15 лютого відбулася online-година «Чужа війна» 

(https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» діяла 

виставка друкованих видань «Небесна сотня: герої, які змінили хід історії» 

(https://www.facebook.com/Mezhybizh/?hc_location=ufi). 

У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття 

меморіальної виставки «З любов′ю до життя» архітектора Анатолія Москаленка. 

В експозиції виставки представлені макети, візуалізовані проєкти майстра та 

живопис.  

У музеї запрацювала арт-крамничка. Відвідувачі мистецького закладу 

додому понесуть не лише враження від споглядання живописних полотен, але, 

за бажанням, і брендований сувенір (https://xoxm.art/products/). 

Музей продовжує знайомити дітей обласної дитячої лікарні з творчістю 

відомих українських митців за допомогою арт-терапії. Теми чергових зустрічей: 

«Витинанка як вид образотворчого мистецтва» та «Мозаїка як вид 

образотворчого мистецтва». (https://www.facebook.com/khramhohm/). 

Відвідувачі музею стали учасниками інтерактивної екскурсії «Нескорені, 

вільні…» (https://www.facebook.com/khramhohm/). 

В рамках проєкту «Музей вдома» родина Рибчинських презентує сімейний 

проєкт «У добра за пазухою». Казки, що написала Ольга Рибчинська, надихнули 

доньок на сворення малюнків та пробудили хист до читання.  

Музейні співробітники знайомили відвідувачів з самчиківським 

декоративним розписом Олександра Пажимського, заслуженого майстра 

України, члена двох Національних спілок – художників та майстрів народного 

мистецтва, лауреата премії імені Данила Щербаківського та обласної премії імені 

Петра Бучинського (https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0_ QRDoxt6m 

PagZHLG7nxlCSNanpKhEvIzapxYPROmJzKcxi0boFVVqGIQ&v= 

Shyf_31gstc&feature=youtu.be). 

У Хмельницькому обласному літературному музеї відбулася 

презентація книги О. Саліпи «Оля» та вечір пам’яті Івана Іова – поета, 

журналіста, перекладача, автора чотирнадцяти збірок 

(https://www.facebook.com/-108100717313911). 

Відбулася літературна акція «Починай день з поезією Лесі Українки» 

(https://www.facebook.com/9-108100717313911/); 

-літературний вечір «А сотню вже зустріли небеса» (Хмельницький 

обласний літературний музей) (https://www.facebook.com/ -108100717313911/). 

У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї діяла виставка 

https://www.youtube.com/watch?%20v=dN_qUEXi8kA&t=1s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR1TvowdkARRtZ6udRQJoWxp3l3IDB1szX52TZKFDtHWeYt7DE7mhBHV1Q
https://www.youtube.com/watch?%20v=dN_qUEXi8kA&t=1s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR1TvowdkARRtZ6udRQJoWxp3l3IDB1szX52TZKFDtHWeYt7DE7mhBHV1Q
https://www.youtube.com/watch?%20v=dN_qUEXi8kA&t=1s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR1TvowdkARRtZ6udRQJoWxp3l3IDB1szX52TZKFDtHWeYt7DE7mhBHV1Q
https://www.youtube.com/watch?%20v=dN_qUEXi8kA&t=1s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR1TvowdkARRtZ6udRQJoWxp3l3IDB1szX52TZKFDtHWeYt7DE7mhBHV1Q
https://www.youtube.com/watch?%20v=dN_qUEXi8kA&t=1s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR1TvowdkARRtZ6udRQJoWxp3l3IDB1szX52TZKFDtHWeYt7DE7mhBHV1Q
https://www.youtube.com/watch?%20v=dN_qUEXi8kA&t=1s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&fbclid=IwAR1TvowdkARRtZ6udRQJoWxp3l3IDB1szX52TZKFDtHWeYt7DE7mhBHV1Q
https://www.facebook.com/KPDIMZ/
https://www.facebook.com/Mezhybizh/?hc_location=ufi
https://xoxm.art/products/
https://www.facebook.com/khramhohm/
https://www.facebook.com/khramhohm/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4MPWVriPPpbETxAiDHN6-avxR5SiGJ0vnbaoDgqMftM48Yh2YT2gN3rHQEz9XHt-affx3uw-5jCL-VD3GnbpBxY87PjDuOWtU3wQjiNvdtXoOsZiETlTWPdOHE3LGeAjM9noFFV83XDcANxECKR7k&__tn__=*NK-R
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https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0_%20QRDoxt6m%20PagZHLG7nxlCSNanpKhEvIzapxYPROmJzKcxi0boFVVqGIQ&v=%20Shyf_31gstc&feature=youtu.be
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https://www.facebook.com/9-108100717313911/
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«Майдан – історія майбутнього» (https://www.facebook.com/okm.km.ua/). 

У Музеї пропаганди реалізовується науково-пошуковий проєкт 

«Невідома фотографія» з метою відновлення історичної пам'яті краю, пошуку 

інформації та дослідження «мовчазних» фотографій, які зберігаються у музейній 

колекції. 

Відбулася презентація виставки «Майдан: простір творчості» 

(https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/). 

Відбулася зустріч із учасниками Революції Гідності та учасниками 

операції об’єднаних сил (https://www.facebook.com/ostrovskymuseum 

shepetivka/). 

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва діяла виставка 

фотографій «Пам’ятай Майдан!» київського фотографа Олександра Сліпченка 

(https://khm.gov.ua/uk/content/pamyatay-maydan; https://www.youtube.com/watch? 

fbclid=IwAR1RR8tHRfw6A_CRKMtVSP2oYucJ3pM-nKNT-kFMPBSUIpONLw 

TWfqiH950&v=xCUB-eJymHQ&feature=youtu.be). 

У Музеї історії міста Хмельницького діяла ретроспективна фотовиставка 

«Як вистояв Майдан» (https://www.kult.km.ua/news/view/624-e) та міні-

експозиція «Афганська війна 1979 – 1989 рр. Хмельничани в роки Афганської 

війни» (https://www.facebook.com/uamimh/). 

У картинній галереї Ізяславського історико-краєзнавчого музею 

експонувалася виставка олійних робіт заслуженого художника України, 

скульптора, різьбяра Ткачука Миколи Івановича з нагоди 85-річчя з дня 

народження. 

 

Виставкова діяльність 

17 лютого у Кам’янець-Подільському коледжі культури і мистецтв 

відбулася виставка-конкурс малюнків в рамках Х Всеукраїнського конкурсу 

«Охорона праці очима дітей» – 2021 (http://kpkkim.km.ua/index.php? 

newsid=2396). 

В Хмельницькому молодіжному центрі експонується фотовиставка 

молодих та креативних фотографів про закоханих хмельничан «Хмельницький 

закоханий» (https://www.facebook.com/youthcenterkhm/). 

У «Мистецькому просторі» ПКПЦ ім. М. К. Реріха відбулося відкриття 

виставки «Ми – діти Космосу». Співорганізаторами заходу виступили: 

Хмельницька обласна державна адміністрація; Хмельницька міська рада; 

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М. К. Реріха. Головний 

меценат конкурсу ПП «Баварія –Захід» (https://www.kult.km.ua/news/view/617-

eEm). 

 
 

Вшанування пам’яті 

16 лютого на фасаді навчально-виховного комплексу № 4 урочисто 

відкрито меморіальну дошку на честь випускника закладу Богдана Бігуса, який 
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загинув у російсько-українській війні (https://khm.gov.ua/uk/content/na-fasadi-

nvk-no4-urochysto-vidkryly-memorialnu-doshku-na-chest-vypusknyka-zakladu-

bogdana). 

 

Підвищення кваліфікації 

23-24 лютого у Хмельницькому обласному науково-методичному 

центрі відбувся семінар викладачів мистецьких шкіл по класу бандури. У 

семінарі взяли участь 32 викладачі з 24 мистецьких шкіл 

(https://www.podillyastar.top/2021/02/26/vidbuvsya-seminar-vykladachiv-

mystetskyh-shkil-po-klasu-bandury/). 

16-17 лютого відбувся семінар для викладачів струнно-смичкових 

інструментів мистецьких шкіл області (https://www.podillyastar.top/2021/02/08/ 

zavzhdy-u-tvorchomu-poshuku/). 

На базі Хмельницької міської центральної бібліотеки проведено тренінг 

«Комп’ютерні технології на службі бібліотеки» для працівників ЦБС. Протягом 

двох днів учасниці-бібліотекарки навчалися проводити віртуальні масові заходи 

за допомогою інструментів програми для створення відеоконференцій «Zoom» 

(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w= 

show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=2303). 
 

 

 

Зав. сектором регіональної і правової інформації Філіпенко З. В. 

Тел. (096) 409 27 68 
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