
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за березень 2022 року) 

Загальні питання 

Обласні заклади культури забезпечили локації в рамках розважально-

культурного івенту «Діти – дітям», який відбувся в Хмельницькому обласному 

академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. 

Працівники культури Хмельниччини разом із зірками шоу-бізнесу створили 

атмосферне дійство для дітей, які вимушені тимчасово покинути свої домівки та 

проживають у місті Хмельницькому (https://www.adm-km.gov.ua/?p=110448; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_28_1/2022_03_28_3.php; 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1465

#gsc.tab=0; https://www.facebook.com/ -108100717313911/). 

Обласні заклади культури долучились до волонтерських заходів, що 

проходять у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок для діток 

сімей внутрішньо переміщених осіб 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_18_2/2022_03_18_2.php; 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1460

#gsc.tab=0; https://www.facebook.com/-357102041082626/; 

https://www.facebook.com/okm.km.ua/). 

У Хмельницькому 31 березня стартував кількагодинний благодійний 

музичний телемарафон «Разом до перемоги». Управління культури та туризму 

Хмельницької міської ради та телеканал TV7+ об’єднали понад двадцять 

виконавців, які працювали в студії телеканалу для глядачів. Ціль заходу – збір 

коштів на допомогу армії 

(https://www.facebook.com/tv7pluskm/videos/556306065624027). 

На вулиці Проскурівській відбулися концерти за участю струнного 

квартету «Імпреза» Хмельницької дитячої школи мистецтв; Хмельницького 

муніципального академічного естрадно-духового оркестру; фронтмена гурту 

Мотор'ролла Сергія Присяжного в рамках мистецької акції на підтримку ЗСУ, 

добровольчих батальйонів та батальйонів територіальної оборони. Артисти 

збирали кошти на потреби армії (https://www.facebook.com/kulturaxm/).  

З 24 березня в місті Кам’янець-Подільський відбувалися спеціальні 

благодійні покази сучасного українського кіно в рамках V Міжнародного 

кінофестивалю «Бруківка». Усі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних 

сил України. В рамках заходів відбувалися покази авторських фільмів молодих 

режисерів з різних куточків України, професійних повнометражних і 

короткометражних фільмів, які було створено за підтримки Державного 

агентства України з питань кіно, творчі зустрічі з відомими режисерами, 

акторами, композиторами та продюсерами. 

Перед кожним блоком показів відбувалися акустичні виступи музичних 

гуртів. Окрема увага була зосереджена на показах анімаційних фільмів для 

тимчасово переміщених дітей та їх батьків (https://www.kam-

pod.gov.ua/novini/town-news/item/42132-anons-blahodiynyy-pokaz-filmu). 
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У Нетішині пройшов патріотичний флешмоб «Україна понад усе» за 

ініціативи міської влади та Хмельницької АЕС. 

У Волочиську (Волочиська ТГ) відбувся флешмоб на підтримку цілісності 

України (https://volochyska-gromada.gov.ua/news/1647961423/). 

У Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв 

працівники, волонтери та небайдужі кам’янчани виготовляють «кікімори» для 

наших захисників та плетуть маскувальні сітки (https://www.facebook.com/2-

244488618897668/). 

Бібліотечна справа 

В умовах воєнного стану публічні бібліотеки області, поряд зі своїми 

основними функціями, активно включилися у волонтерську роботу в різних 

напрямках: плетіння маскувальних сіток; збір гуманітарної допомоги; 

приготування їжі для біженців та захисників; прийом біженців в родини членів 

колективів та ін. 

Працівники Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

у фоє бібліотеки організували роботу з плетіння маскувальних сіток 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_03_5/2022_03_03_5.php). 

Працівники усіх закладів культури Хмельницької міської ради залучають 

усіх охочих до мистецтвотерапії, волонтерять та допомагають фінансово 

захисникам України (https://www.facebook.com/kulturaxm/). 

В закладах культури Теофіпольської громади запрацювали пункти 

прийому допомоги територіальній обороні, ЗСУ та внутрішньо переміщеним 

особам. Бібліотекарі плетуть маскувальні сітки, збирають гуманітарну допомогу, 

ліплять вареники, закривають тушонки, заготовляють продукти для потреб ЗСУ 

та підрозділів територіальної оборони. 

Працівники центральної бібліотеки Чорноострівської селищної ради 

(Чорноострівська ТГ) виготовляють смаколики для воїнів ЗСУ та для 

населення постраждалих міст України (https://chornoostrivska-

otg.gov.ua/news/1648032881/). 

З 24 березня по 31 березня в Хмельницькій міській централізованій 

бібліотечній системі стартував конкурс дитячих малюнків «Моя відроджена 

Україна», організований хмельницькою художницею Мариною Роля та 

викладачкою акторської майстерності Ольгою Авраменко 

(https://www.facebook.com/208699419145772/posts/5619419251407068/). 

В дитячих бібліотеках області та бібліотеках, які обслуговують дітей 

протягом 23 березня – 1 квітня проходив Всеукраїнський тиждень дитячого 

читання на тему «З книгою до ПЕРЕМОГИ» під гаслом «НАЦІЯ, яка ЧИТАЄ – 

НЕПЕРЕМОЖНА!».  

В рамках творчого проєкту КББ: Конструкторське Бюро Бібліотекарів 

(проєкт співпраці Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та 

Хмельницької обласних бібліотек для дітей) дитячі бібліотеки області та 

бібліотеки, які обслуговують дітей в рамках тижня організували регіональну 

акцію «Березень. Читають всі». Користувачі читали книги Оксани Лущевської. 
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Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

В рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна» 

бібліотека зібрала та передала захисникам 44 примірники книг національно-

патріотичного спрямування українських та подільських авторів 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_11_6/2022_03_11_6.php). 

Бібліотека започаткувала психологічний полілог «Слухай. Говори. Дій» 

для мешканців територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб на 

платформі Zoom. Його мета – збереження психологічного здоров’я. В рамках 

психологічного полілогу відбулася перша зустріч з психологом на тему «Війна 

– мої реакції, думки, переживання: як зберегти себе і не вигоріти» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_30_3/2022_03_30_3.php). 

Відбувся юридичний консалтинг «Нові правила трудових відносин під 

час воєнного стану» для користувачів публічних бібліотек області на платформі 

Zoom (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_29_4/2022_03_29_4_1.php). 

Відбувся майстер-клас «Техніка плетіння сітки» на платформі Zoom для 

бібліотечних працівників та користувачів публічних бібліотек області 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_24_3/2022_03_24_2.php). 

Працівники бібліотеки взяли участь у роботі з внутрішньо переміщеними 

особами на базі Хмельницького академічного обласного театру ляльок, де 

створено локацію для дітей та батьків 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_18_2/2022_03_18_2.php). 

Бібліотека отримала подяку від громадської організації «Вікімедіа Україна 

/ Wikimedia Ukraine» за підтримку Вікімарафону з написання статей до 

Української Вікіпедії 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_18_1/2022_03_18_1.php). 

Відбувся психологічний тренінг «Як вберегти емоційний стан і 

психологічне здоров’я під час війни» для користувачів бібліотеки 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_17_3/2022_03_17_3.php). 

Відбулося заняття-тренінг з надання першої невідкладної долікарської 

допомоги у період воєнного стану в Україні 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_17_2/2022_03_17_2.php). 

Відбувся юридичний коучинг «Консультує юрист», який проходив 

офлайн та онлайн на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_03_17_1/2022_03_17_1.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

Відбувся майстер-клас для діток-переселенців, який провела художниця 

Ірина Заспа та ознайомила малечу з петриківським, самчиківським та 

закарпатським розписами 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1415:2022-03-

15-12-39-15&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

 

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

В рамках спільного проєкту «Мистецьке сусідство» з науковцями 

Хмельницького обласного краєзнавчого музею у холі бібліотеки створена 
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етнографічна фотозона «Люби свій край».  

В бібліотеці започатковано новий проєкт «Книготерапія від 

письменника». В онлайн-форматі користувачі можуть спілкуватися з творцями 

книг. В рамках проєкту відбулася зустріч з подільською письменницею Лідією 

Ярохно 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1468

#gsc.tab=0). 

В бібліотеці проходять безкоштовні майстер-класи з декоративно-

прикладного мистецтва для дітей-хмельничан та дітей, які вимушені були 

залишити свої домівки у зв’язку з російською агресією проти України. Вже 

відбулося два майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва, які 

проводять Таїсія Стан – заслужений працівник культури України, керівник 

народної художньої студії «Рукотвори» та члени студії, що діє при 

Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. 

Під час майстер-класів дітки та їх мами вчилися виготовляти ляльку-мотанку з 

природніх матеріалів (https://km-oblrada.gov.ua/zaklady-kultury-oblasnoyi-rady-

vidkryvayut-dveri-dlya-ditej/). 

В бібліотеці стартував Всеукраїнський тиждень дитячого читання, в 

рамках якого в бібліотеці відбулася низка заходів: медіапроєкт «Казкова 

п’ятниця з бібліотекою»; інтерактивна вікторина «Моя Україна»; літературні 

піжмурки «Знайди героя казки»; Book-локація «Україна – єдина»; майстер-клас 

з виготовлення патріотичних браслетів; книжкове знайомство «Будь в тренді, 

читай»; креатив-майстерня «Ми за мир!»; дні малювання «Мамо, я бачу війну»; 

літературний мікс за книгою Таіс Золотковської «Таємне життя Рудика». 

В День народження Т. Г. Шевченка відбувся онлайн-марафон 

«Хмельниччина читає Шевченка». Твори Шевченка звучали з вуст колег-

бібліотекарів та дітей ХОДБ, Деражнянської, Шепетівської, Старосинявської, 

Славутської, Полонської, Нетішинської, Чемеровецької, Хмельницької МЦБС, 

Чорноострівської ЦБ, Довжоцької бібілотеки-філії, Кам’янець-Подільської 

МЦБС тощо (https://www.facebook.com/ -1366852629996612/). 

Для користувачів бібліотеки відбулися бібліотерапевтичні зустрічі на 

платформі ZOOM. Працівники бібліотеки проводили майстер-класи з 

виготовлення паперових іграшок та грали в гру «Цікавинки за хвилинку» 

(https://odb.km.ua/#gsc.tab=0). 

 

Театрально-концертне життя 

За ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк на базі 

Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла 

Старицького відкрито Центр видачі гуманітарної допомоги. Тут надають 

гуманітарну допомогу тим, хто опинився в небезпеці та виїздить із територій, де 

ведуться бойові дії. 

Хмельницький академічний обласний театр ляльок «Дивень» 

8 березня розпочав показ вистав для юних хмельничан та дітей внутрішньо 

переміщених осіб. Щодня відвідувачі переглядають три вистави безкоштовно. 

Стартував соціальний проєкт «Арт-терапія». Перед початком вистав 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1468#gsc.tab=0
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відбуваються майстер-класи від майстрів народної творчості – навчають робити 

іграшки та мотанки. Для дітей соціальні партнери проводять вікторини та ігри. 

Працює чотири локації: бебі-театр для найменших. У холі театру розгорнули 

свою роботу й медики-волонтери, які навчають усіх бажаючих надавати першу 

домедичну допомогу. Це – локація для підлітків. Працівники театру у фоє 

постійно пригощають малечу солодощами, чаєм та соками. Діти відвідують 

музей театру та граються у зеленому саду, де є живий куточок з тваринками, 

птахами, рибками. 

До проєкту доєдналися Хмельницький обласний краєзнавчий музей та 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 

Кінотеатр імені Т. Г. Шевченка з самого початку війни переобладнали 

під штаб для вимушених переселенців, які прибувають зі східних областей, 

Києва. При штабі працює загін понад 60 волонтерів, які займаються збором 

продуктів харчування та приготуванням їжі, зустрічають біженців на 

залізничному вокзалі, допомагають з розселенням, збирають одяг та засоби 

особистої гігієни. В штабі можна отримати медичну допомогу, психологічну 

консультацію, чоловікам зареєструватися у військкоматі. 

В кінотеатрі «Планета» працює благодійний фонд «Волонтери Поділля». 

Волонтери приймають, сортують та відправляють допомогу військовим.  

Кінотеатр Multiplex запустив щоденні благодійні покази для малечі 

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

В Хмельницькій обласній філармонії відкрили пункт видачі одягу для 

біженців. Теплий одяг, взуття, дитячі речі, іграшки – усе це вимушені 

переселенці можуть отримати у пункті (https://www.adm-km.gov.ua/?p=110129). 

У стінах мистецького закладу плетуть сітки, виготовляють металевих «їжаків» 

та дають прихисток людям, які виїхали з «гарячих точок» 

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

Балетна студія філармонії долучилась до challenge #нам_є_що_захищати. 

Відео створено на підтримку ЗСУ. 

 

Музейна справа 

В Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

працівники, волонтери з числа мешканців Меджибізької ТГ плетуть маскувальні 

сітки, приймають переселенців на нічліг, перевантажують та комплектують 

гуманітарну допомогу (https://mezhibozh.com/__trashed-3/). 

У Кам’янець-Подільському Державному історичному музеї-

заповіднику в рамках проєкту «Послухай і створи» відбулися майстер-класи 

для дітей-переселенців. Співробітники музею-заповідника провели майстер-клас 

«Медова свічка». 

Відбулася музейна онлайн-година «Щедрик. Кам’янецька доба» 

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

Науковцями Хмельницького обласного краєзнавчого музею 

розроблений та реалізується проєкт «Дерево життя». Кожна дитина своїми 

руками складає з паперу птаха-охоронця, підписує, з якого куточка України 

символічно він прилетів та саджає на гілку «дерева життя». В музеї діє мобільна 

https://www.facebook.com/hmmiskrada/
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виставка, присвячена природі Поділля (https://www.facebook.com/okm.km.ua/). 

У Хмельницькому обласному художньому музеї створена мистецька 

платформа #Арт_хаб. Починаючи з 8 березня, і, надалі, кожного дня на 

безплатній основі відбуваються майстер-класи: з витинанки «Дерево життя» з 

Оксаною Мазур; «Паперовий колаж» з гостею з Києва, мисткинею Тетяною 

Шинкаренко; «Листівка власноруч»; «Фотомистецтво» з Антоном Бугою; 

«Іграшка з фетру» майстрині Олени Панчук; фомфлористики з майстринею 

Наталією Гуменюк; «Основи фаєр-шоу від театру вогню та світла zLights»; 

«Тканий гердан»; «Іграшка з повітряної кульки». Відбулися майстерні: з ткацтва; 

з малювання та розпису скла; зі співу й танців фольклорного колективу 

«Ладовиці». Проведено тренінги «Прийоми активації енергії людини в 

екстремальних умовах» (лектор Володимир Павловський); «Вправи для 

підвищення стресостійкості» від гельштат-терапевта Сергія Аніськова. Для мам 

та дітей до 6 років пройшли заняття-мамівки «Пташата» з Дашею Войтович. В 

Артхабі діє бібліохаб, кінозал для дітей та дорослих. На платформі проходять 

бесіди на різні теми та виступи відомих у місті та області митців і творчих 

колективів (https://www.facebook.com/khramhohm/). Серед мистецьких 

волонтерів, які вже долучились до ініціативи, – майстриня Оксана Мазур, 

журналістка Ольга Несмеянова, зразковий фольклорний гурт «Ладовиці» та інші 

творчі люди Поділля.  

У Хмельницькому обласному літературному музеї відбувся творчий 

вечір «Поезія вогню», присвячений Міжнародному дню поезії 

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

В Музеї історії міста Хмельницького триває онлайн-проєкт 

MUSEUM_WEB_EX, в якому фахівці розповідають про пам’ятники міста. 

У Музеї пропаганди (м. Шепетівка) створена музейна платформа для 

безкоштовного вивчення української мови 

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

 

Виставкова діяльність 

У Хмельницькому на вулиці Проскурівській триває виставка-інсталяція 

«Вони загинули за Україну. Хмельницький пам’ятає…». Вуличні світлини 

складають 158 фотопортретів наших земляків, Героїв Небесної Сотні та 

російсько-української війни. 

На вулиці Романа Шухевича відбулося відкриття виставки малюнків 

«Моя перша виставка» наймолодших учнів художнього відділення 

Хмельницької школи мистецтв «Райдуга» (https://www.facebook.com/kulturaxm/). 

 

 

 

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