
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за вересень 2022 року) 

 

Загальні питання 

Хмельницькою обласною радою у 2021 році засновано обласну 

премію імені Володимира Ґериновича за кращу роботу в галузі історико-

культурних та краєзнавчих досліджень на вшанування видатного 

українського вченого, педагога, науковця, краєзнавця Хмельниччини та 

громадського діяча. У зв´язку з військовим станом подання робіт на 

присудження премії та визначення лауреата було відтерміновано. 8 вересня, 

під головуванням керівника Хмельницької обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України Лева Баженова відбулося перше засідання 

комітету з премії за кращу краєзнавчу роботу.  
Першим лауреатом обласної премії імені Володимира Ґериновича в 

галузі історико-культурних та краєзнавчих досліджень стала Лілія Іваневич 

(https://km-oblrada.gov.ua/liliya-ivanevych-pershyj-laureat-oblasnoyi-premiyi-

imeni-volodymyra-gerynovycha-v-galuzi-istoryko-kulturnyh-ta-krayeznavchyh-

doslidzhen/). 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва в рамках Мистецького тижня, присвяченого 85-й 

річниці від дня утворення Хмельницької області презентовано виставку 

«Минуле і сучасне» (https://honmccm.com.ua/mynule-i-suchasne/). 

У місті Кам’янець-Подільський продовжуються спеціальні благодійні 

покази сучасного українського кіно в рамках V Міжнародного 

кінофестивалю «Бруківка». У День українського кіно відбувся 31-й 

благодійний захід. З нагоди професійного свята українських 

кінематографістів до подільських глядачів, режисерів та команди 

кінофестивалю звернулися: Макс Сір, чилійський художник; Вікторія 

Свереняк, перший секретар Посольства України в Угорщині; Каміло Едуардо 

Санхуеза Безанілья, Посол Чилі в Угорщині; режисери Євгенія Колеснікова 

(The creation of asymbolic painting), Павло Майстренко (ПИШИ) та актор 

Петро Сташенко (The Veteran Dramedy), який представив фільм про події 

АТО німецького режисера Райнера Людвігса і провів творчу зустріч. Також в 

рамках заходу було показано фільми «Україна у вогні» про російсько-

українську війну 2022 року американського режисера Гарольда Франкліна та 

«Мати Апостолів» відомого українського режисера Зази Буадзе. 

До Дня українського кіно в Хмельницькому відбувся допрем’єрний 

показ українського фільму «Я працюю на цвинтарі». У WoodMall Cinema 

глядачі поспілкувалися з творцями кінострічки: продюсерами Артемом 

Колюбаєвим і Андрієм Корнієнком, режисером Олексієм Тараненком, 

актором Олексієм Тритенком та багатьма іншими, хто працював над 

створенням цієї стрічки. А ще гості показу насолодилися вокалом нашої 
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землячки – чарівної та талановитої Марини KRUTь, яка створила саундтрек 

до кінокартини (https://www.adm-km.gov.ua/?p=115708). 

 У Мистецькому саду Хмельницької школи мистецтв «Райдуга» 

відбувся пленер викладачів образотворчого мистецтва мистецьких шкіл 

області. Організатор пленеру відділ мистецьких навчальних закладів та 

підвищення кваліфікації Хмельницького ОНМЦКіМ 

(https://honmccm.com.ua/4843-2/). 

 

 

Бібліотечна справа 

 До Всеукраїнського дня бібліотек відбувся: дводенний XIV Форум 

бібліотекарів Хмельниччини «Бібліотека – спільнодія для твоєї мрії» у 

Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. В рамках форуму 

відбулися урочистості, науково-практична конференція «Бібліотечний шлях 

в історії та сьогоденні Хмельниччини», відзначення переможців обласного 

конкурсу публічних бібліотек Хмельниччини на кращу сторінку в мережі 

Фейсбук (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_31_6/2022_09_31_6.php). 

В рамках XIV Форуму бібліотекарів Хмельниччини «Бібліотека – 

спільнодія для твоєї мрії» відбулися: презентація книги Лідії Ярохно «На 

терезах вічності» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_31_9/2022_09_31_9.php); бенефіс 

читача відділу медичної літератури Віталія Івановича Паламарчука 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_31_10/2022_09_31_10.php); 

презентовано фотовиставку «Кривий Ріг в об'єктиві» Віри Єрифи 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_31_11/2022_09_31_11_1.php); 

бібліотечний перформанс «Бібліотека для тебе! Бібліотека для всіх» 

(Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва (https://www.facebook.com/ -

357102041082626/); квест «Цілий світ – бібліотека» (Хмельницька обласна 

бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка 

http://odb.km.ua/?dep=2&amp;w=show_news&amp;dep_up=3&amp;dep_cur=19

&amp;news_id=1565#gsc.tab). У публічних бібліотеках області відбулися Дні 

відкритих дверей, бібліотусовки, екскурсі. А також відбувся конкурс 

«Кращий бібліотекар року – 2022»)та День спеціаліста «Ті, що з книгою 

живуть» (центральна бібліотека Полонської ТГ); відеопрезентація «Робота 

бібліотеки в період війни» (бібліотека-філія с. Новоселиця Полонської ТГ). 

Протягом вересня в публічних бібліотеках області продовжується 

реалізація волонтерських проєктів: плетіння маскувальних сіток, 

виготовлення оберегів для воїнів, збір книг для військових частин міста та 

шпиталів, збір дитячих малюнків для воїнів та збір гуманітарної допомоги; 

приготування їжі для біженців та захисників https://www.facebook.com/ -

357102041082626/ 
Фахівці публічних бібліотек проводять заходи для внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово перебувають у територіальних громадах. У 
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бібліотеках для дітей ВПО зустрічі з психологами, проводилися майстер-

класи з солоного тіста, батли з настільних ігор, екскурси в історію тощо. 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

В бібліотеці розпочато новий сезон зустрічей в рамках серії 

інтеграційних заходів для внутрішньо переміщених осіб та жителів 

Хмельницької громади 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_07_1/2022_09_07_1.php). 

У книгозбірні 15 вересня стартував Місячник першокурсника для 

молоді вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, який традиційно проходить протягом вересня та жовтня 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_31_7/2022_09_31_7.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_19_2/2022_09_19_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_16_2/2022_09_16_2.php. 

Для мешканців Ориненської сільської територіальної громади, 

користувачів публічних бібліотек проведено Skype-консультування з 

правових питань 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_31_1/2022_09_30_4.php). 

Бібліотека долучилася до Всеукраїнської акції вдячності «Бібліотека 

для тебе» та марафону Національної бібліотеки України імені Ярослава 

Мудрого «Бібліотека і війна: тримаємо стрій!». 

Відбулося виїзне засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» 

на тему «Дитині – дитинство», яке присвячене Міжнародному дню права 

знати (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_29_9/2022_09_29_9.php). 

Відбулася година пам’яті «Життя – подвиг лікаря Михайлова», 

присвячена 80-річчю загибелі організатора Славутсько-Шепетівського 

підпілля Федора Михайловича Михайлова 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_26_5/2022_09_26_5.php). 

В бібліотеці відбулися: інформаційна бесіда «Вивчаємо світ з іноземними 

мовами!» з нагоди Європейського дня мов 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_26_4/2022_09_26_4.php); мистецька 

година «Соломія Крушельницька. Шляхами тріумфів» з нагоди 150-річчя від 

дня народження оперної співачки 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_23_1/2022_09_23_1.php); розмова з 

професійним психологом на тему «Навчання… Як дитині залишитись в 

ресурсі?» в рамках психологічного полілогу «Слухай. Говори. Дій» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_22_2/2022_09_22_2.php); історична 

година «За честь, за волю, за українську долю!» до Дня партизанської слави 

України (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_21_4/2022_09_21_4.php); 

презентація збірки поезій Віталія Міхалевського «Будень» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_15_1/2022_09_15_1.php); творча 

зустріч та авторська презентація літературно-художнього видання «Голос 
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роду» Надії Пукас 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_14_4/2022_09_14_4.php). 

До Дня фізичної культури і спорту України відбувся майстер-клас в 

техніці ліплення з пластиліну «Я обираю спорт» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_13_2/2022_09_13_2.php). 

Відбулася інформаційна бесіда «Безпека статевих відносин: 

контрацепція, що треба про це знати» з циклу «Молоді про кохання та 

безпеку статевих відносин» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_12_10/2022_09_12_10.php). 

Відбувся майстер-клас в техніці кінусайга (печворк без голки) 

«Талісман гарного настрою» для користувачів та прихильників клаптикового 

шиття (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_05_1/2022_09_05_1.php). 

Книгозбірня долучилася до Національних читань (Narodowe 

Czytanie), які щороку відбуваються в Польщі в першу суботу вересня. 

Представники польських товариств, учні та студенти, відвідувачі бібліотеки 

взяли участь Польські народові читання в бібліотеці. Цьогоріч ця подія 

особлива – на знак єдності, щирої подяки і шани польському народові за 

велику допомогу та всебічну підтримку, надану нашій країні через війну 

Росії проти України. «Балади і романси» великого польського поета-

романтика Адама Міцкевича – саме ця збірка була обрана Президентом 

Польщі для читання в 2022 р. з нагоди 200-річчя їхньої першої публікації 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_03_1/2022_09_03_1.php). 

Відбулося засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» на 

тему «Закриття школи: вирок без права оскарження», на платформі ZOOM.  

Мешканці та користувачі публічних бібліотек Чемеровецької територіальної 

громади переглянули та обговорили документальну кінострічку «Школа» 

українського режисера Сергія Андрушка з колекції DOCU/КЛУБ – Docudays 

UA (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_02_4/2022_09_02_4.php). 

Відбулася презентація збірника матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Українська незалежність: 30 років поступу», який 

видано відповідно до Обласної програми розвитку культури і духовності за 

рахунок коштів Хмельницької обласної державної адміністрації 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_02_3/2022_09_02_3.php). 

До Дня знань пройшов інформаційно-просвітницький захід – Єдиний 

урок з безпеки «Навчання в умовах війни» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_01_1/2022_09_01_1.php). 

У бібліотеці розпочато новий сезон розмовного клубу «Скажи мені 

українською». Коучем занять стала фахівець бібліотеки Олена Грицишина 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_14_3/2022_09_14_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_09_1/2022_09_09_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_07_7/2022_09_07_7.php. 

У бібліотеці розпочато новий сезон історичних студій «Україна крізь 

віки». Напередодні відзначення Дня міста Хмельницького відбулося 
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засідання на тему «Історичний аспект становлення міста Хмельницького» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_09_21_5/2022_09_21_5.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

У виставковій залі бібліотеки продовжує працювати благодійна 

виставка-продаж творів хмельницьких художників на допомогу ЗСУ. 

В бібліотеці стартував Місячник першокурсника – 2022 «Сходинки 

до знань» (https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

Протягом місяця щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці в бібліотеці 

проходять психологічні тренінги для дітей переселенців за участі волонтерів 

товариства Червоного Хреста. 

В бібліотеці відбулася година пам’яті «Жива пам’ять – Бабин Яр». 

До 85-річчя утворення Хмельницької області в бібліотеці відбулася 

поетична присвята рідному місту та області: «Хмельницький – мій рідний 

край, оспіваний в піснях і віршах». 

В книгозбірні відбулися: гра-квест «Побешкетуємо» за новелою 

О. Генрі «Вождь червоношкірих» для дітей із внутрішньо переміщених сімей 

в рамках проекту «Співдіяти» з нагоди 160-ти річчя з дня народження 

американського прозаїка О. Генрі; вечір-діалог, організований культурно-

просвітницьким об’єднанням «Лібертад» спільно з відділом мистецтва 

бібліотеки (https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

Відбувся День знань в бібліотеці на тему «Ми – українці: честь і слава 

незламним!». 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:2022-

08-30-13-20-34&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

 

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

Підведено підсумки літніх читань «Читацькі перегони» 

(http://odb.km.ua/?dep=2&amp;w=show_news&amp;dep_up=3&amp;dep_cur=19

&amp;news_id=1553#gsc.tab=0). 

Розпочався новий навчальний рік і у Студії творчого розвитку «Мері 

Поппінс» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

61#gsc.tab=0) та продовжуються заняття у Школі сучасних модниць 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

57#gsc.tab=0). 

З нагоди 85-річчя Хмельниччини було проведено онлайн-екскурс. 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

63#gsc.tab=0 

  В бібліотеці відбулася флеш-акція «Мир і єдність Україні» до 

Міжнародного дня миру 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

62#gsc.tab=0). 
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 В рамках Хмельницького міського літературного марафону «#Щодня 

читай українською» відбулася творча зустріч з поетесою Ольгою 

Суровицькою із Сум. Пані авторка вперше презентувала свою дитячу книгу 

«Ті, що поруч і далеко» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

58#gsc.tab=0). 

У бібліотеці відбулися Національні польські читання. Балади і 

романси Адама Міцкевича лунали з вуст бібліотекарів, читачів та 

представників Хмельницького міського осередку спілки поляків України 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

52#gsc.tab=0). 

Презентовано відеонарис «Безсмертний корінь» до 100-річчя від дня 

народження подільського письменника Миколи Магери. Про життя та 

творчість відомого подолянина користувачі дізналися в режимі онлайн та 

офлайн 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

55#gsc.tab=0). 

У бібліотеці проведено День знань. Головний меседж заходів – «Ми – 

українці: честь і слава незламним!» 

(http://odb.km.ua/?dep=2&amp;w=show_news&amp;dep_up=3&amp;dep_cur=19

&amp;news_id=1551#gsc.tab=0). 

 

Публічні бібліотеки Хмельниччини 

У Хмельницькій міській територіальній громаді з 13 по 24 вересня 

відбувся літературний марафон «#Щодня читай українською». Двотижнева 

подія об’єднає письменників, читачів, культурних діячів – усіх, хто творить 

та поціновує українське літературне слово. Її гаслом став вислів «З 

українським словом до перемоги!». В рамках марафону відбувся ряд заходів 

(https://khm.gov.ua/uk/content/u-hmelnyckiy-gromadi-zavershylasya-masshtabna-

literaturna-podiya-dvotyzhnevyy-marafon). 
 У Хмельницькій центральній публічній бібліотеці Хмельницької 

міської територіальної громади відбулася: презентація книги «Дух їхнього 

часу або Проскурів неофіційний» (2 том) 

(https://khm.gov.ua/uk/content/drugyy-tom-knygy-duh-yihnogo-chasu-abo-

proskuriv-neoficiynyy-predstavyly-v-knygozbirni); патріотично-пізнавальна 

година «Україна понад усе!» (http://surl.li/ddudn); зустріч-підтримка «Як 

жити далі?» за участю практичного психолога, магістра психології, 

спеціаліста з психосоматики Євгена Кирбаби (https://cutt.ly/OVGTnR8). 

Хмельницька центральна публічна бібліотека Хмельницької 

міської територіальної громади, центральна публічна дитяча бібліотека 

та бібліотека-філія № 10 ім. Д. М. Брилінського Хмельницької МЦБС 

продовжують працювати в рамках проєкту «Вільно ХАБ» щодо підтримки 

дітей та молоді внутрішньо переміщених осіб. В рамках роботи ВільноХабу у 
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бібліотеках відбулися: майстер-класи «Мудрість українського народу 

лялька-мотанка нащадкам зберегла» (http://surl.li/ddump) по створенню 

м’яких іграшкових котиків (https://cutt.ly/HVGSB3M), «Песик Патрон на 

листівочці», який організувала міська школа іконопису «Нікош» 

(https://cutt.ly/jVGGHvD), по виготовленню квітів з гофрованого паперу 

(https://cutt.ly/7VKJfIw); зустрічі з волонтерами міського представництва 

Червоного Хреста України «Як подолати стресові ситуації» 

(http://surl.li/dduks) та «Чому я важливий?» (https://cutt.ly/yVGRe0f). 

У Деражнянській центральній міській бібліотеці відбулася відео-

презентація автобіографічного нарису «Моє життя – моя доля» Івана Зозулі 

– відомого нашого земляка, доктора медичних наук, професора, заслуженого 

діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі 

науки і техніки, академіка Академії наук вищої освіти України, лікаря-

невролога, почесного громадянина Деражнянщини. 

У міській центральній бібліотеці Дунаєвецької територіальної 

громади відбулися Магерівські читання до 100-річчя з дня народження 

Миколи Магери – письменника, педагога 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

60#gsc.tab=0). 

У КЗ «Центральна бібліотека» Чорноострівської селищної ради» 

відбулася творча зустріч «Політ БАЙДАктара» з подільським поетом, 

краєзнавцем Ігорем Байдаком 

(https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/3248440935

406344/), а у музеї «Нескорені», який діє при бібліотеці, відбувся захід «Живі 

ми доти, поки пам'ять про нас живе у живих!» 

(https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/325465033145

207). 

 

Театрально-концертне життя 

В Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені 

Михайла Старицького відбулися прем’єри: абсурдної комедії «Апельсин 

для Єви» за мотивами твору А. Ніколаї; містичної драми «Вір або не вір» за 

оповіданням М. Матіос та докдрами «Вій 2.0» за п’єсою Наталки Ворожбит 

та покази: комедії «Приборкання норовливої» за мотивами твору 

В. Шекспіра; музичної комедії «Сватання на Гончарівці» за мотивами твору 

Г. Квітка-Основ’яненко; невигаданої історії «Дитина в дарунок» – автор ідеї 

Галина Микитюк; трагікомедії «Тев’є Тевель» за мотивами твору Г. Горін; 

казки «Світлофор Моргайко» за мотивами твору Я. Мер; містичного реалізму 

«Очі блакитного собаки» за мотивами твору К. Малініна; казки «Мауглі» за 

мотивами твору Р. Кіплінга; комедії «Божевільна ніч або № 13» за мотивами 

п’єси Рея Куні; драми «Украдене щастя» за мотивами твору І. Франка; 

романтичної комедії «Одруження по-англійськи» за мотивами твору Б. Шоу; 

казки «Пік. Пак. Пок» за мотивами народної казки «Троє поросят»; абсурдної 

комедії «Апельсин від Єви» за мотивами твору.  
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До Хмельницького Академічного обласного театру ляльок 

«Дивень» завітав – заслужений артист України, професор і доцент кафедри 

мистецтва театру ляльок Київського Національного університету театру, кіно 

і телебачення ім. І. Карпенка-Карого Леонід Попов, який був режисером 

театру ляльок з 1977 по 1989 рік. 

Протягом місяця відбувалися екскурсії до «закулісся» театру ляльок. 

В театрі відбувся соціально-патріотичний проєкт «Жінки, що 

вражають». Волонтерок Хмельниччини відзначили за неосяжний внесок у 

боротьбі із російським агресором та підтримку наших захисників. 

Глядачі протягом місяця переглянули вистави: «Кицин дім», «Гноми 

доброї Білосніжки», «Маленька Чарівниця», «Лікар Айболить», 

«Т. Шевченко «Спогад», «Чарівна Жаба», «Мій дружок», «Легенди про 

вірність», «Пригоди поросят», «Любов до трьох апельсинів», «Як Півник 

сонечко рятував». Відбулася прем’єра вистави «Альпійська історія» 

(https://www.facebook.com/-108301901648344/). 

У Хмельницькому Моно-театрі «Кут» відбувся концерт дуету 

незалежної авторської пісні «Забавка і Дмитрик»; творчий вечір 

патріотичної пісні до дня Міста.   

Відбулася мистецька зустріч з Володимиром Олійником та 

В. Гринчуком в рамках фестивалю «Я Українка» та загальноміського 

літературного об’єднання «Слово єднає».  

Відбулася вистава «Співане слово» на вірші відомих поетів та поетес 

(https://www.facebook.com/groups/monokut/). 

В Хмельницькій обласній філармонії 8 вересня відбулося відкриття 

83-го концертного сезону (https://oblfilarmonia.com/glavnye-novosti/vidkritta-

koncertnogo-sezonu). 

В рамках проєкту «Все буде Україна» відбулися сольні концерти 

«Барви Галичини» заслуженої артистки України Фатіми Чергіндзії та «Любов 

без кордонів» Миколи Довгальова.  

У філармонії презентовано нову програму «Хочу жити без війни» 

Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру.  

У міському Будинку культури м. Кам'янець-Подільського відбувся 

концерт Ольги Абакумової «Лети, моя пісня крилата». 

(https://www.facebook.com/oblfilarmonia?ref=py_c). 

Хмельницький академічний муніципальний камерний хор та 

Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр  
презентували нову програму «Хочу жити без війни» поблизу ТЦ «Дитячий 

світ». 

В концертній залі Кам’янець-Подільського фахового коледжу 

культури і мистецтв відбувся благодійний концерт «Опера для героїв» в 

рамках туру на підтримку Збройних Сил України. Мистецький проєкт 

присвячений пам’яті Василя Сліпака – всесвітньо відомого українського 
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оперного співака, соліста Паризької національної опери, волонтера, учасника 

Революції гідності та бойових дій на сході України, який загинув у бою, 

боронячи нашу країну (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2815). 

 

Музейна справа 

В Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

відбувся круглий стіл на тему «Туризм для миру та розвитку» до Дня 

туризму про індустрію мандрівок під час та після війни на платформі ZOOM. 

Продовжує діяти виставка печаток «Матриця Державності» 

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

В Державному історико-культурному заповіднику «Самчики» 

проведено свято «Першого дзвоника» для учнів Самчиківської ЗОШ І-ІІІ 

ст.(https://www.facebook.com/people/100066538250916/ 

В Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику з нагоди Всесвітнього дня туризму у дворику музею 

старожитностей пройшло нагородження переможців конкурсу «Кращий 

сувенір 2022 року» та нагородження колективів та підприємств, які 

підтримують туристичну галузь. Колектив музею також отримав почесну 

грамоту. 

Також відбулося нагородження учасників квесту «Кamianets travel» 

проведеного з нагоди Міжнародного дня туризму. 

Відбулася презентація виставки «Кам’янець крізь об`єктив». Виставка 

завершила проєкт «Розвиваймо фототуризм у Кам‘янці-Подільському 

разом!» Протягом двох місяців фотографи надсилали фото виконані у різних 

жанрах. На конкурс подано 250 робіт 19-и авторів. 

У Виставковій залі відкрилась виставка «Безмежність уяви», на якій 

представлені твори викладачів Кам’янець-Подільської міської дитячої 

художньої школи. Експозиція складається з графічних та живописних робіт, 

виконаних у різних жанрах і стилістиці: від реалістичних та 

імпресіоністичних пейзажів і натюрмортів до сучасної інтерпретації класики. 

Виставка діяла до 29 вересня 

(https://www.youtube.com/watch?v=LGnhaqlB3MA). 

Розпочався другий сезон проєкту «Історії крізь об'єктив». Перше відео 

повідало історію чотирьох гостей, що свого часу завітали до Галереї 

мистецтв музею, і залишились тут на десятиліття... Це – пам'ятні плити 

родини Красінських, автором яких став італійський скульптор Філіппо 

Альбачіні, а самі плити в ХІХ столітті «здійснили подорож» з півдня Європи 

до містечка Дунаївці, згодом – до Кам’янця-Подільського 

https://www.youtube.com/watch?v=vIZ0731y8Zk. 

Відбулася акція «На лісапеті – до музею» до Європейського тижня 

мобільності та онлайн-бесіда «Кам’янець османський». Протягом місяця 

проходили лекціі-екскурсіі «Гривня – грошова одиниця України». 

http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2815
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Відбулася музейна година «Кам’янець Долина смерті» до 

Міжнародного Дня пам’яті жертв репресій, для студентів Кам'янець-

Подільського фахового коледжу харчової промисловості НУХТ Харчового 

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

Наукові співробітники Національного історико-архітектурного 

заповіднику «Кам'янець» продовжують популяризувати пам’ятки 

архітектури. Відбулась чергова зустріч з вимушено переселеними особами на 

теренах Старого міста. Працівники Заповідника запропонували пізнавальну 

екскурсію на тему: «Втрачена сакральна спадщина Кам‘янця». 

Відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

на тему: «Пам’яткознавство: сучасні аспекти». Співорганізатором наукового 

заходу виступила Хмельницька обласна організація Національної спілки 

архітекторів України. З доповідями виступили науковці Кам’янеччини, 

Тернопільщини, Черкащини, Чернігівщини, Харківщини та Запоріжжя. За 

результатами конференції заплановано видати збірник. 

В конференц-залі відкрилась виставка живопису Марини Рибачук 

«Живописні арабески». 

В рамках загальноєвропейських Днів протягом 15-22 вересня на 

теренах НІАЗ «КАМ’ЯНЕЦЬ» проходили заходи під гаслом «Дні 

європейської спадщини» 2022: втрачене, збережене, відновлена». Для 

поціновувачів культурної спадщини міста була проведена тематична 

екскурсія «Кам’янецька спадщина». 

В конференц-залі відбулось відкриття виставки «Хустина тернова – 

материнська мова». Експонатами виставки постали хустини із приватної 

колекції майстрині декоративно-прикладного мистецтва, членкині спілки 

художників Дунаєвеччини, завідувачки сільським клубом села Слобідка 

Рахнівська – Лілії Надольської. (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

У Хмельницькому обласному художньому музеї у вересні відкрито: 

виставку творів «Подорожі» Бориса Шнайдера та виставку графіки, 

живопису, акварелі та скульптури «Світ їх не впіймав» до 300-річчя 

Г.С. Сковороди, 135-річчя Івана Кавалерідзе та 100-ліття першого в Україні 

пам’ятника Г.С. Сковороді у м. Лохвиця роботи Івана Кавалерідзе (спільно з 

музеєм-майстернею І.П. Кавалерідзе, м. Київ). 

В Арт-хабі відбувся цикл заходів: лекції: «Український традиційний 

орнамент» від Дмитра Михайловського та «Самчиківський розпис: традиції й 

сучасність» від Людмили Сковерко»; відкриті дискусійні панелі: «Постать 

Г. Сковороди у творах українських митців» та «Свобода у мистецтві»; 

майстеркласи: «Ловець осені» від Ірини Заспи; «Українські соняхи» від 

Володимира Півня; «Котики ЗСУ» від Олени Панчук; «Пташка щастя» від 

Ірини Йолтухівської; «Гофрозвірята» й «Кролики» від Ольги Мельник; 

«Малюнок аквареллю» від Інни Дзюбак; «Глиняна скульптурка «Півник» від 

Марини Сліщук; «Традиційне соломоплетіння» від Надії Гніздовської; 

https://www.facebook.com/KPDIMZ/
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заняття «Українські традиційні пісні й танці», «Традиційні обрядові ігри 

українців» та «Український фольклор» від етноколективу «Ладовиці»; 

заняття з настільних ігор від Анни Маковської; благодійний концерт гуртів 

«Панацея» та «Чугайстерс»; квест «Рідний край» до 85-річчя утворення 

Хмельницької області; показ короткометражних фільмів до Дня українського 

кіно; пісенний вечір українських традиційних пісень від етноколективу 

«Ладовиці» (https://www.facebook.com/khramhohm/). 

Фахівцями Хмельницького обласного літературного музею 

організовано в с. Малашівці зустріч на тему «З українською мовою – до 

Перемоги» за участю митців слова Василя Горбатюка, Віталія Міхалевського 

та Степана Шкапія. 

Відбулася зустріч з Ніною Гаврилюк (Шмуріковою), яка на запрошення 

Хмельницького обласного літературного музею завітала до учнів 3-Г класу 

Хмельницького колегіуму ім. Володимира Козубняка. 

Старша наукова співробітниця музею, поетеса Альона Радецька разом 

із поетом Віталієм Міхалевським і гумористом Степаном Шкапієм взяли 

участь у літературному марафоні «#Щодня читай українською». 

Старша наукова співробітниця Альона Радецька взяла онлайн-участь у 

поетичному фестивалі «Поетична толока», який проводив Національний 

музей літератури України (м. Київ). 

З нагоди 100-ліття від дня народження Миколи Магери, письменника й 

педагога, просвітянина музей організував низку заходів, присвячених пам’яті  

письменника. Відбулися заходи в музеї, Старокостянтинівській центральній 

бібліотеці та Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. 

Відбувся психологічний тренінг «Психологія воєнного часу. 

Учасники тренінгу – письменники, бібліотекарі і музейники за участю 

професійних психологинь із Благодійного фонду «Рокада» Ірини Гнездилової 

та Ірини Йолтухівської переглянули та проаналізували кінофільм «Чорний 

Ворон» за однойменним романом Василя Шкляра 

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

У Малієвецькому обласному історико-культурному музеї відбулася 

науково-краєзнавча конференція «Шляхетна Україна. Матеріальна та 

духовна культура», приурочена до першої річниці його заснування. 

(https://www.facebook.com/asja.jun). 

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва 22 вересня відбулося 

відкриття виставки фотографій «Я люблю своє місто, я люблю свій край!» 

(з фондів музею) до Дня міста Хмельницького. На виставці представлено 50 

фотографій. Виставка триватиме до 11 жовтня 2022 року 

(https://khm.gov.ua/uk/content/do-dnya-mista-hmelnyckogo-v-muzeyi-studiyi-

fotomystectva-predstavyly-tematychnu-vystavku). 
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Вшанування пам’яті 

На фасаді Новокостянтинівського ліцею (Летичевська ТГ) відкрито 

меморіальну дошку на честь випускника цього закладу загиблого у 

російсько-українській війні Вадима Віталійовича Журавського. 

На центральній площі смт Нова Ушиця відкрито меморіальну 

композицію «Дзвін пам’яті», на якій – фотографії загиблих Героїв краю. 

В Хмельницькому відкрили пам’ятну дошку Герою України 

Олександру Петраківському. Дошку встановили на будинку, де проживав 

Олександр (https://khm.gov.ua/uk/content/v-hmelnyckomu-vidkryly-pamyatnu-

doshku-geroyu-ukrayiny-oleksandru-petrakivskomu). 

 

Гастролі 

Протягом вересня тривали гастролі Європою Академічного 

симфонічного оркестру та Хору Академічного ансамблю пісні і танцю 

«Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії. Концерти відбулися в 

Німеччині, Нідерландах, Бельгії та Швейцарії 

 

Виставки 

У виставковій залі Хмельницької художньої школі до Дня міста 

Хмельницького розгорнуто виставку хмельничанина, учня художньої школи 

Вадима Ангела, котрий загинув в російсько-українській війні. На виставці 

представлено 85 робіт: живописні і графічні натюрморти, пейзажі, батик, 

витинанка  (https://khm.gov.ua/uk/content/do-dnya-mista-u-hudozhniy-shkoli-

rozgornuly-vystavku-tvoriv-vadyma-angela-kotryy-zagynuv). 

 У виставковій залі Хмельницької школи іконопису «Нікош» до Дня 

міста Хмельницького відкрилась перша персональна виставка 

хмельничанина Євгена Рабійчука. На виставці представлені мініатюрні 

церкви, замки, виготовлені із природніх матеріалів, а також аплікації з 

маленьких календарних іконок, солдатики та картини із зернят кави 

(https://khm.gov.ua/uk/content/sakralni-sporudy-poglyad-z-mynulogo). 

В приміщенні Хмельницького обласного науково-методичного 

центру культури і мистецтва експонувалася виставка художніх робіт учнів 

та викладачів мистецьких шкіл області «Краєвиди рідного краю». До участі 

долучились художники та їх учні з більш ніж десяти мистецьких шкіл 

області. Виставка нараховує понад 70 тематичних робіт 

(https://honmccm.com.ua/vystavka-khudozhnikh-robit-uchniv-ta-vykladachiv-

mystetskykh-shkil-kraievydy-ridnoho-kraiu/). 

 

Підвищення кваліфікації 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели: онлайн-семінар «Робота клубних закладів з 

урахуванням умов воєнного часу» для директорів та завідуючих сільськими 
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клубними закладами територіальних громад області. В онлайн-семінарі взяли 

участь понад 100 працівників із 42-х територіальних громад області 

(https://honmccm.com.ua/provedeno-onlajn-seminar-dlia-silskykh-klubnykh-

pratsivnykiv-nashoi-oblasti/); онлайн-зустріч щодо проведення Мистецького 

тижня з нагоди 85-річчя Хмельницької області та про подальшу співпрацю з 

територіальними громадами області на платформі ZOOM 

(https://honmccm.com.ua/onlajn-narada-shchodo-provedennia-mystetskoho-

tyzhnia-z-nahody-85-richchia-khmelnytskoi-oblasti/). 

Хмельницький ОНМЦКіМ запровадив нову форму комунікації з 

директорами мистецьких шкіл області – онлайн-наради на платформі ZOOM. 

У вересні відбулася перша онлайн-нарада (https://honmccm.com.ua/holovne-

dlia-dyrektora-u-shkoli-zabezpechyty-taku-atmosferu-koly-uchni-vidchuvatymut-

sebe-vilnymy-ta-shchaslyvymy-i-znatymut-shcho-ikh-povazhaiut/). 

Завідуюча відділу народної творчості та нематеріальної культурної 

спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва відвідала семінар щодо оформлення номінаційного 

досьє елемента нематеріальної культурної спадщини (НКС) для включення 

до Національного переліку НКС України, організований Експертною радою з 

питань НКС при Міністерстві культури та інформаційної політики України 

та провела робочу нараду з метою спільного заповнення моніторингової 

форми життєздатності елемента нематеріальної культурної спадщини 

«Традиція декоративного розпису села Самчики», внесеного до 

Національного переліку елементів НКС на платформі Zoom 

(https://honmccm.com.ua/prodovzhuietsia-robota-z-pytan-nematerialnoi-kulturnoi-

spadshchyny/). 

 

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