
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за жовтень 2022 року) 

Загальні питання 

На Хмельниччині визначено ім’я цьогорічного лауреата обласної 

літературної премії імені Миколи Федунця за кращу поетичну збірку. Ним 

став член Національної спілки письменників України Ростислав БАЛЕМА за 

поетичну збірку «Колискова для рим», яка побачила світ у вінницькому 

видавництві ТОВ «НІЛАНД-ЛТД» два роки тому. 

Визначено лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії 

імені Василя Юхимовича (2022 р.): Василя Горбатюка за книгу «Вигнані з 

Раю»; Людмилу Морар (м. Малин) за книгу «Я слухаю зорі» та Миколу Савчука 

(м. Віньківці) за книгу «Ружа трояка». 

У Хмельницькому триває безстрокова акція «Поверніть Героїв додому». 

Щоп’ятниці в середмісті збираються родичі полонених, небайдужі містяни, 

громадські активісти, які вимагають повернення полонених. 

В концертній залі Хмельницької школи мистецтва відбулася презентація 

проєкту «Вишиваний код нації». В рамках заходу презентовано монографію 

«Традиційний одяг українців Поділля (друга половина XIX – початок XX ст.): 

історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні 

особливості» члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, 

доктора історичних наук Лілії Іваневич. 

В День захисників і захисниць, День українського козацтва та у свято 

Покрови Пресвятої Богородиці, які відзначаються 14 жовтня, хмельничани, 

вшановуючи захисників України усіх поколінь, керівники області та силових 

структур, військовослужбовці, ветерани, волонтери та громадськість міста 

поклали квіти до Стели Героїв Небесної Сотні та учасників російсько-

української війни. В Хмельницькому відбувся хоровий флешмоб «Червона 

калина» (https://khm.gov.ua/uk/content/v-centri-hmelnyckogo-provely-horovyy-

fleshmob-chervona-kalyna); відкрито «Пластову домівку» 

(https://khm.gov.ua/uk/content/v-hmelnyckomu-vidkryly-plastovu-domivku); 

розгорнуто фотовиставку «Янголи Маріуполя».  

В населених пунктах області відбулися урочистості із вшанування героїв, 

які в різні історичні періоди ставали на захист України. 

Городок відвідав відомий в Україні філателіст, член Київського 

товариства Асоціації філателістів України, громадсько-мистецький діяч 

України, представник Черкаського земляцтва міста Києва «Шевченків край» 

Олександр Канівець з пересувною виставкою «Незламний козацький дух 

українського народу».  

 

Бібліотечна справа 

До Дня визволення України від нацистських загарбників в публічних 

бібліотеках області відбулися уроки-пам’яті, історичні години, патріотичні 

екскурси, години-реквієми, оформлено книжкові викладки, літературні 
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ретроспективи. 

До Дня захисників та захисниць України в публічних бібліотеках 

області відбулися: презентація поетично-музичної композиції «Ми – нація, ми 

– сила, ми народ» (Хмельницька ОУНБ – 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_13_5/2022_10_13_5.php); патріотичний 

захід «Ми роду козацького діти» (Хмельницька ОДБ – 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1572

#gsc.tab=0); патріотичний марафон «Хоробрі серця» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1571

#gsc.tab=0); віртуальний караван історій «Козацька держава – наша гордість і 

слава» (бібліотека-філія № 8 для дітей Кам’янець-Подільської МЦБС); 

відеоурок мужності «Моє безсмертя воїна і сина – в тобі, моя велична Україна» 

(бібліотека-філія № 3 Кам’янець-Подільської МЦБС); онлайн-галерея 

портретів «Борці за волю України» (бібліотека-філія № 13 Хмельницької МЦБС 

– http://surl.li/dmjom); захід «Стежками козацької слави» та майстер-клас 

«Серця, що об’єднують» (Пархомовецька бібліотека-філія № 19 Хмельницької 

МЦБС – http://surl.li/dmjom); вшанування загиблого односельця Комарніцького 

Олександра (Масівецька бібліотека-філія № 22 Хмельницької МЦБС – 

http://surl.li/dmjom); патріотичний захід «Ми нащадки козаків!» (бібліотека-

філія № 10 ім. Д. М. Брилінського Хмельницької МЦБС – http://surl.li/dmkss). 

У книгозбірнях також відбулися історичні екскурси, історико-пізнавальні 

калейдоскопи, патріотичні години, уроки мужності, історичні хроноскопи. 

До Міжнародного тижня медійної та інформаційної грамотності в 

публічних бібліотеках області відбулися: бесіда-застереження «Інформаційна 

безпека в цифровому світі» на платформі Zoom (Хмельницька ОУНБ – 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_31_5/2022_10_31_4.php); тиждень 

«Безпечна вебкраїна» (Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. 

Т. Г. Шевченка – 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1584

#gsc.tab=0; 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1583

#gsc.tab=0; 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1581

#gsc.tab=0); тренінг «Температура по бібліотеці – 365 градусів за шкалою 

медіаграмотності» (Хмельницька центральна публічна бібліотека – 

https://www.cbs.km.ua/index.php?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&

news_id=3145); урок з медіаграмотності «Інфовіруси лікують… у бібліотеці» 

(книгозбірня № 3 Хмельницької МЦБС – 

https://www.cbs.km.ua/index.php?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&

news_id=3146); інформаційна мандрівка «Безпечними просторами Інтернету» 

(бібліотека-філія № 11 Хмельницької МЦБС – 

https://www.cbs.km.ua/index.php?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&

news_id=3144). 

Протягом жовтня в публічних бібліотеках області продовжується 

реалізація волонтерських проєктів: плетіння маскувальних сіток, виготовлення 
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оберегів для воїнів, збір книг для військових частин міста та шпиталів, дитячих 

малюнків для воїнів та гуманітарної допомоги; приготування їжі для захисників, 

зустрічі з психологами (https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

Фахівці публічних бібліотек проводять заходи для внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово перебувають у територіальних громадах. У 

бібліотеках працюють клуби розмовної української мови, відбуваються зустрічі 

з психологами, проводяться майстер-класи з виготовлення патріотичних 

янголят, а також мистецькі уроки в студії пісочної анімації, турніри з настільних 

ігор, екскурси в історію краю, психологічні тренінги для дітей переселенців за 

участю волонтерів Хмельницького міського Товариства Червоного Хреста 

України (https://cutt.ly/qGKFSfK; 

https://www.facebook.com/groups/596783510687944; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033465581145; 

https://www.facebook.com/tatohub.khm/). 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

У бібліотеці доступна нова функція – шеринг завірених копій цифрових 

документів. Відтепер, щоб стати користувачем бібліотеки, достатньо під час 

запису скористатися додатком «Дія» у вашому смартфоні.  

Протягом місяця у книгозбірні відбулися: презентація наукового видання 

«Меджибізька фортеця: археологічні, історико-архітектурні дослідження та 

реставрація. 2018 – 2020 роки» Державного історико-культурного заповідника 

«Межибіж» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_27_6/2022_10_27_6.php); 

патріотична година «Рокам ніколи пам’яті не стерти» до Дня вигнання 

нацистських окупантів з України 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_27_4/2022_10_27_4.php) інформаційна 

година «Рання діагностика – запорука життя» з нагоди Всеукраїнського дня 

боротьби з раком молочної залози 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_21_5/2022_10_21_4.php); година 

спілкування «Моє життя – свобода» до Європейського дня боротьби з торгівлею 

людьми (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_18_3/2022_10_18_3.php) та 

презентація воєнного роману харківської письменниці Людмили Охріменко 

«Оскар», який отримав відзнаку на Міжнародному літературному конкурсі 

«Коронація слова – 2021» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_18_2/2022_10_18_1.php). 

Відбулася профорієнтаційна зустріч «Знати право, служити праву, 

захищати право», присвячена Дню юриста України, для учнівської молоді 

навчально-виховного комплексу № 10 м. Хмельницький 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_07_3/2022_10_07_3.php) та інформаційна 

година «Михайло Бойчук та його сузір’я» до 140-річчя від дня народження 

українського живописця 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_06_3/2022_10_06_3.php). 

У бібліотеці продовжує роботу англомовний розмовний клуб з 

волонтером Віталієм Малієнком 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_01_1/2022_11_01_1.php; 

https://www.facebook.com/%20-357102041082626/
https://cutt.ly/qGKFSfK
https://www.facebook.com/groups/596783510687944
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033465581145
https://www.facebook.com/tatohub.khm/
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_27_6/2022_10_27_6.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_27_4/2022_10_27_4.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_21_5/2022_10_21_4.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_18_3/2022_10_18_3.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_18_2/2022_10_18_1.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_07_3/2022_10_07_3.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_06_3/2022_10_06_3.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_01_1/2022_11_01_1.php


http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_31_3/2022_10_31_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_09_1/2022_10_09_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_06_4/2022_10_06_4.php). 

Протягом жовтня бібліотека взяла участь в 5 сезоні проєкту «Єдині» за 

ініціативи «Навчай українською». 

Продовжує роботу розмовний клуб «Скажи мені українською». Коуч 

занять – фахівець бібліотеки Олена Грицишина 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_19_2/2022_10_19_4.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_05_8/2022_10_05_8.php). 

Діють історичні студії «Україна крізь віки» за участю Андрія Попика – 

викладача Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_27_2/2022_10_27_2.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

Впродовж жовтня в бібліотеці експонувалася виставка-продаж картин 

членів Спілки художників України, на якій представлено понад 50 робіт. Кошти 

від продажу картин підуть на допомогу ЗСУ. 

У бібліотеці започатковано лінгво-посиденьки «Прокачай свою 

українську» для хмельничан та вимушено переселених осіб. Проєкт реалізовує 

ГО «Молодь за краще майбутнє» спільно з бібліотекою за підтримки European 

Endowment for Democracy 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1456:2022-10-

31-13-57-24&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

Відбулося відкриття першої персональної виставки аналогового фото 

«Етюди Кам’янця-Подільського» члена Національної спілки фотохудожників 

України Романа Уварова. На виставці представлено 20 чорно-білих світлин – 

портрети кам’янчан та архітектурні перлини Кам’янця-Подільського 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:2022-10-

19-13-29-16&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

Протягом жовтня відбулися: година читання мотиваційної літератури 

«Світ у нашому мозку»; концерт-посвята «Осяяні талантом Соломії» до 150-

річчя з дня народження Соломії Крушельницької; правовий діалог «Права, 

свободи, обов’язки»; літературна розвідка «Людина з душею митця» до дня 

народження Івана Багряного (https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

Фахівці бібліотеки cпільно з Спортивно-культурним центром «Плоскирів» 

провели мінітренінг на згуртування колективу для підлітків. 

На базі бібліотеки відбувся обласний семінар вчителів мистецької галузі 

з художньо-практичної діяльності засобами народного мистецтва 

«Самчиківський розпис» 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:2022-10-

20-13-25-32&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26) та семінар для керівників 

професійних спільнот вчителів музичного мистецтва «Особливості 

використання інтерактивних методів на уроках мистецтва» 

(https://www.facebook.com /100064575224621/). 
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Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

Підведені підсумки обласного туру Міжнародного конкурсу дитячої 

листівки «Дітям світу – сонце й мир!». В конкурсі взяли участь читачі-діти у 3-х 

вікових категоріях: учні 1-4 класів, учні 5-8 класів та учні 9-11 класів.  

В мистецькій залі бібліотеки експонувалася виставка «Магія живопису», 

на якій представлено 13 робіт учнів СЗОШ № 27 імені Дмитра Іваха 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1582

#gsc.tab=0). 

В бібліотеці продовжує роботу «Code Club Хмельницький». Учні 3-4 

класів опановують курс «Scratch-початківець». За допомогою програми 

«Scratch» діти створюють власні програми, ігри, мультфільми 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1579

#gsc.tab=0). 

Бібліотечні фахівці для першокласників НВК № 10 м. Хмельницького 

організували валеологічну суперечку «Підступні бульбашки, чіпси та 

сухарики» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1578

#gsc.tab=0). 

Щонеділі в бібліотеці продовжує діяти Школа сучасних модниць 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1575

#gsc.tab=0). 

Відбулося засідання клубу віртуальних мандрів «Подорож Україною» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1569

#gsc.tab=0). 

В рамках проєкту «Партнерство заради дитини» спільно з Центром 

розвитку педагогічних працівників для вчителів початкових класів фахівцями 

організована творча майстерня. 

 

Публічні бібліотеки Хмельниччини 

У читальній залі Центральної публічної бібліотеки Хмельницької громади 

відбулася патріотична година-вшанування «Нація нескорених: від козацтва до 

сьогодення» та презентація виставки картин від художника-сучасника 

Володимира Півня (м. Дружківка) (https://khm.gov.ua/uk/content/mystectvo-i-

poeziya-yak-zbroya-biblioteka-organizuvala-patriotychnu-godynu-ta-vystavku-na).  

Працівники бібліотеки підготували віртуальну виставку «УПА – історія 

боротьби за самостійну Україну» 

(https://www.cbs.km.ua/?dep=1&dep_up=81&dep_cur=583&fbclid=IwAR3-

kilKbDKYK4PHADT_bDR95_c1xa93OwirWSIWq_HfOM6Hm1c6dSfMYps). 

У книгозбірні відбулася презентація роману «Оскар» відомої української 

авторки-сучасниці Людмили Охріменко (https://www.kult.km.ua/news/view/823-

lyudmila-ohrimenko-predstavila-u-central-niy-publichniy-biblioteci-hmel-nic-koji-

gromadi-sviy-roman-oskar). 

В рамках реалізації проєктів соціальної дії в громадах директор 

Чемеровецької центральної бібліотеки (Чемеровецька ТГ) та заступник взяли 

участь у навчально-тренінговому курсі «Школа громадських ініціатив» в 
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м. Ворохта.  

В Чемеровецькій та Полонській центральних бібліотеках презентовано 

книгу Людмили Охріменко «Оскар».  

Публічні бібліотеки Теофіпольської ТГ взяли участь у флешмоб-читанні 

«Читаємо, мріємо, гуртуймося» українських поетичних і прозових творів. 

Новоставецька, Волицька, Лисогірська сільська бібліотека 

(Теофіпольської ТГ) долучились до акції «Тепло дитячих сердець українським 

героям!», яка проходила в рамках національно-патріотичного проєкту 

«ПОДІЛЛЯ МРІЙ». В рамках акції зібрано теплі шкарпетки та дитячі листи для 

наших воїнів-героїв на передову. 

У КЗ «Центральна бібліотека» Чорноострівської селищної ради» 

відбулася презентація фотовиставки поета, краєзнавця Ігоря Байдака 

(https://www.facebook.com/groups/2408657799384666), читачі взяли участь в 

обласному фотоконкурсі «Мій рідний край – Хмельниччина», присвяченому    

85-річчю створення Хмельницької області 

(https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/32791021856735

52/). 

 

Театрально-концертне життя 

В Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені 

Михайла Старицького відбулися прем’єри: докудрами «Вій 2.0» за п’єсою 

Наталки Ворожбит і абсурдної комедії «Апельсин від Єви» та покази: 

невигаданої історії «Дитина в дарунок» за мотивами твору М. Лисак; казки 

«Книга джунглів» за мотивами твору Р. Кіплінга; містичного реалізму «Очі 

блакитного собаки» за мотивами твору К. Малініна; жарту «Як наші діди 

парубкували» за мотивами твору В. Канівець; драми «Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» за мотивами твору М. Старицького; казки «Велике жабеня» за 

мотивами твору Л. Устінової; хореографічної вистави «Роксолана»; комедії 

«Ревізор» за п’єсою М. Гоголя; казки «Дюймовочка та метелик» за мотивами 

твору А. Яблонської; хореографічної вистави «Чаклунка» за мотивами казки 

«Спляча красуня». 

Відбувся концерт «В. Івасюк. Перезавантаження». 

Хмельницький академічний обласний театр ляльок «Дивень» відкрив 

віртуальний музей театру. На цій сторінці відвідувачі дізнаються про історію 

виникнення театру, а також неймовірні факти та легенди з театрального життя. 

До театру ляльок завітав Макс Шморгун та представив свій проєкт Pock 

Prof Teen «Українська сага». 

Продовжується святкування дитячих днів народжень у театрі ляльок та 

відбуваються екскурсії до «закулісся» театру, а також відбулася відкрита 

репетиція «Незламна». 

Глядачі протягом місяця переглянули вистави: «Лисичка і ведмідь»; 

«Любов до трьох апельсин»; «Тарас»; «Жирафа і Носоріг»; «Веселі пригоди 

Рудохвостика і Сіропузика»; «Івасик-Телесик»; «Страшко»; «Колобок», 

«Червона шапочка або десять пиріжків для бабусі», «Принцеса і свинопас», 

«Пригоди поросят», «Допитливе слоненя». 

https://www.facebook.com/groups/2408657799384666
https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/3279102185673552/
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Театр взяв участь у другій Всеукраїнській конференції «Культурні 

практики установ культури України під час військових дій» 

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

У Хмельницькому монотеатрі «Кут» відбулися: благодійний концерт 

«Разом до Перемоги»; пісенно-поетичні вечори поетеси Любові Маринчук, 

Миколи та Наталі Латун; патріотичний концерт «Городок сіті бенд»; 

волонтерський вечір патріотичної пісні «Я – Перемога» (до Дня захисника 

України) та творчий вечір «Народилася пісня зі слова» поетеси Ніни Кордонської 

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

В Хмельницькій обласній філармонії в рамках проєкту «Все буде 

Україна» відбувся сольний концерт «Барви Галичини» заслуженої артистки 

України Фатіми Чергіндзії. До Дня захисників та захисниць України відбулися 

благодійні концерти: «Повертайся живим»; Народного художнього колективу 

ансамблю танцю «Веснянка», Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки 

Поділля» та дитячої студії ансамблю. Також відбувся концерт «Hollywood 

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

 

Фестивалі 

У Кам’янці-Подільському пройшов восьмий театральний фестиваль 

«Комора», у якому взяли участь 14 колективів з Києва, Одеси, Вінницької 

області, Чернівців, Луцька. Виступили три колективи з Кам’янця-Подільського, 

а також у дистанційній формі глядачі мали можливість переглянути вистави 

театральних колективів з Києва, Коломиї, Запоріжжя, Синельникова та 

Сатанова. 

Вихованці народного аматорського ансамблю бального танцю «УСПІХ» 

Хмельницького міського будинку культури (керівники Юрій та Вікторія 

Горобець) взяли участь у Міжнародному фестивалі з бальних танців «Golden 

Step», який проходив 22-23 жовтня у м. Кишинів (Молдова) та посіли призові 

місця (https://khm.gov.ua/uk/content/uchasnyky-tancyuvalnogo-kolektyvu-uspih-

zdobuly-kubky-chempioniv-ta-pryzeriv-na). 

Студенти Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 

посіли призові місця у Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв 

«Калинові острови» у м. Київ (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2824). 

Кам’янець-Подільський фільм «Битва за Україну» про російсько-

українську війну отримав «Приз глядацьких симпатій» на Міжнародному 

кінофестивалі «Cannes 7th Art Awards», який проходив у Франції 13-16 жовтня. 

 

Музейна справа 

У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» та 

Державному історико-культурному заповіднику «Самчики» для всіх 

відвідувачів з 28 жовтня доступна нова функція – шеринг завірених копій 

цифрових документів (https://www.facebook.com/people/100066538250916/). 

В Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику відновлена послуга «Шлюб за добу». 

Відбулася XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Археологія 
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& Фортифікація України» у змішаному форматі: очно – у приміщенні Галереї 

мистецтв та онлайн через Zoom-платформу. 

У Виставковій залі відбулося відкриття виставки «Код нації» 

студентських робіт та випускників Кам’янець-Подільського фахового коледжу 

культури і мистецтв. Експонувалася колективна виставка художників «І вже 

осінь…» 

(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SkQDnSegebs&fbclid=IwAR31h

ngBtxffSDzJaZuPgQgYkb5Yf8EdsAONJ_vGEbSpAQ32zmvz9hxdNBQ). 

Діяли виставки «Археологічні скарби Наддністрянщини», «Мистецтво 

народжене війною» Андрія Набока та тематична експозиція «Безсмертна моя 

Україно», де експонувалися пам’ятні монети України 

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

У Хмельницькому обласному художньому музеї у жовтні відкрито 

виставку творів художниць Віри Гординської та Марії Владимир «230 лютого» 

та ретроспективну виставку Михайла Ніколаєва «Уся справа в капелюсі». 

В Арт-хабі відбувся цикл заходів: лекції «Подільське весілля» від 

Світлани Маховської; відкриті дискусійні панелі «Постать Г. Сковороди в 

українській культурі»; «Здоров’я жінки як мистецтво: зберегти та передати 

нащадкам»; майстер-класи «Техніки подільської вишивки» від Надії Григораш; 

«Самчиківський розпис на склі» від Ольги Нікітіної; «Вінкоплетіння», 

«Розчісування коси» від етноколективу «Ладовиці»; «Лялечка» і «Кажаня» від 

Ольги Несміянової; «Малюнок аквареллю» та «Основи ткацтва» від Андрія 

Каптаря; «Глиняні скульптурки» від Марини Сліщук; заняття «Український 

фольклор» та «Український традиційний спів Поділля» від етноколективу 

«Ладовиці»; «Театральна майстерність» від Юлії Рахно; презентація нових 

надходжень до бібліотеки ХОХМ від Ганни Кравчук; XVII Фестиваль 

авторської пісні; пленер до Міжнародного дня художника за участю митців 

Донеччини та Хмельниччини на базі Малієвецького обласного історико-

культурного музею спільно з Донецьким обласним художнім музеєм 

(м. Краматорськ); «Тато_hub»: майстерня з виготовлення мандали»; 

психологічний тренінг «Про що говорять дитячі малюнки»; майстерня з 

виготовлення свічок на Гелловін (https://www.facebook.com/khramhohm/). 

В Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї відбуваються 

віртуальні подорожі краєм та віртуальні мандрівки фондами музею. 

Започатковано нові рубрики: «Традиційні страви подолян», в якій наукові 

співробітники розповідали про традиційну їжу, та «Проскурівські американці» 

про відомих американців, які народилися в Проскурові 

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

 

Хмельницький обласний літературний музей 

В музеї продовжує діяти творче об’єднання «За рогом». 

Протягом жовтня в музеї відбулися: онлайн-зустрічі «Життя і творчість 

поета Яреми Байрака»; патріотичний творчий захід «Наше слово тобі, Україно!» 

за участю солістів та ансамблю народних інструментів «Віночок» (керівник – 

Леся Король, концертмейстер – Олексій Радецький) Хмельницької дитячої 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SkQDnSegebs&fbclid=IwAR31hngBtxffSDzJaZuPgQgYkb5Yf8EdsAONJ_vGEbSpAQ32zmvz9hxdNBQ
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https://www.facebook.com/KPDIMZ/
https://www.facebook.com/khramhohm/
https://www.facebook.com/okm.km.ua/


школи мистецтв «Озерна»; відкриття Всеукраїнської історичної пересувної 

філателістичної виставки «Незламний, нескорений козацький дух українського 

народу». Організатор – Олександр Канівець, громадсько-мистецький діяч 

України із Києва. На виставці у вигляді ексклюзивних конвертів представлено 

дві експозиції: «Україна – єдина країна» та «Останнім шляхом Кобзаря». 

Директор музею, письменник Василь Горбатюк з делегацією побували в 

селі Іванків Скала-Подільської територіальної громади, що на Тернопільщині 

(https://km-oblrada.gov.ua/vony-borolys-za-ukrayinu/). 

Відбулася презентація альманаху обласної організації Національної 

спілки письменників України «Південний Буг» 

(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.adm-

km.gov.ua/?p=116554). 

В Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрили інформаційно-

просвітницьку виставку «УПА – відповідь нескореного народу». Представлені 

роботи розповідають про героїчну сторінку національно-визвольної боротьби 

українського народу (https://khm.gov.ua/uk/content/vystavku-prysvyachenu-

ukrayinskiy-povstanskiy-armiyi-prezentuvaly-v-muzeyi-studiyi). 

В Музеї пропаганди (м. Шепетівка) діяли виставки: «Україна. Війна в 

Європі», «Століття нескорених», фотодокументальна виставка «Скривавлена 

нива» та документальна «Проти Голіафа». 

В музеї протягом місяця відбулися: історичні студії «Повстанські 

республіки: феномен українського державотворення»; театралізоване 

народознавче свято «Прийшов осінній Лука – з’явилися хліб і мука»; онлайн-

лекція «Розстріляна палітра. Художники з Биківнянського мартиролога»; 

зустріч з військовим капеланом «Військове капеланство як історична традиція 

української армії»; музейне заняття «Історія української народної іграшки» та 

майстер-клас з її виготовлення; онлайн-лекції «Українське селянство у вирі 

репресій 1930-х років», «Українські письменники Розстріляного відродження, 

поховані в Биківні» та «Українські адвокати та правники – жертви сталінського 

терору»; історичний квест до Дня українського козацтва «Козацькому роду – 

немає переводу» (https://www.facebook.com/museumofpropagandashepetivka/). 

 

Дитячі музичні школи 

До дня народження Ференца Ліста, угорського композитора, піаніста, 

диригента в Чорноострівській дитячій музичній школі відбувся концерт 

Віталія Самолюка – композитора, лауреата міжнародного конкурсу, члена 

Національної спілки композиторів України 

(https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/32871474215356

95/). 
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Нематеріальна спадщина 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтва започаткував проєкт «Міжнародне приготування борщу» 

(https://honmccm.com.ua/mizhnarodne-pryhotuvannia-borshchu-borshch-chornoho-

kozaka/). 

 

Просвітництво. Художня самодіяльність 

Підведено підсумки ІІ Відкритого дистанційного фестивалю-конкурсу 

аматорського театрального мистецтва «Шарварок на Хмельниччині», який 

проходив з 26 травня по 30 жовтня 2022 року. Фестиваль організований 

Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і 

мистецтва (https://honmccm.com.ua/pidsumky-ii-vidkrytoho-dystantsijnoho-

festyvaliu-konkursu-amatorskoho-teatralnoho-mystetstva-sharvarok-na-

khmelnychchyni/). 

Підведено підсумки обласного відкритого патріотичного фестивалю-

конкурсу «МИСТЕЦЬКА ВАРТА» (https://honmccm.com.ua/pidvedeno-

pidsumky-oblasnoho-vidkrytoho-patriotychnoho-festyvaliu-konkursu-mystetska-

varta/). 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва відбулись майстер-класи з художньої обробки природних матеріалів 

(https://honmccm.com.ua/majster-klasy-u-khmelnytskomu-oblasnomu-naukovo-

metodychnomu-tsentri-kultury-i-mystetstva/), а також Хмельницький ОНМЦКіМ, 

на чолі з директором Майєю Онищук, на запрошення ГК «VITAGRO» за 

підтримки благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч», долучився до 

організації та проведення благодійної акції для дітей в підтримку ЗСУ 

(https://honmccm.com.ua/khmelnytskyj-onmtskim-na-choli-z-dyrektorom-majieiu-

onyshchuk-doluchyvsia-do-orhanizatsii-ta-provedennia-blahodijnoi-aktsii-dlia-ditej-

v-pidtrymku-zsu/). 

 

Виставки 

Відділ мистецьких навчальних закладів та підвищення кваліфікації 

Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і 

мистецтва долучився до інтернет-виставки дитячих робіт «Ми сила твоя, 

Україно!», яка присвячена Дню захисників та захисниць, на запрошення 

Луганського обласного центру народної творчості 

(https://honmccm.com.ua/internet-vystavka-dytiachykh-robit-my-syla-tvoia-

ukraino/). 

До Міжнародного дня художника в Хмельницькій художній школі 

відкрито ювілейну виставку творів маріупольського митця, члена Національної 

спілки художників України Андрія Кутани. 

 

Вшанування пам’яті 

У с. Купин (Городоцької ТГ) урочисто відкрили меморіальну пам’ятну 

дошку на честь Олександра Кушніра. 

За ініціативи міської голови Ніли Островської (Красилівська ТГ), з нагоди 
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Дня захисників та захисниць України, з метою вшанування й увіковічнення 

пам’яті загиблих героїв-земляків відбулося відкриття меморіальних дошок, які 

розміщено на фасадах приміщень навчальних закладів, де загиблі герої 

здобували освіту, а саме: с. Волиця – Миколі Бойко; м. Красилів – Вадиму 

Зеленюку, Юрію Карчкову та Роману Сович; с. Печеське – Сергію Кривіцькому; 

с. Манівці – Сергію Радковському. 

В смт Білогір’я відкрито Алею Слави у пам’ять про воїнів, котрі загинули 

в російсько-українській війні.  

У с. Олешин Хмельницької міської територіальної громади відкрито 

меморіальний пам’ятний знак, присвячений легендарному командиру 8-го 

батальйону «Аратта» УДА Андрію Гергерту та героям російсько-української 

війни. Центр меморіальної композиції – двогострий меч, який пронизує камінь з 

надписом «московія» і символізує перемогу України над росією. 

На будівлі культурно-дозвіллєвого закладу «Клуб-бібліотека» 

с. Антонівка Чорноострівської селищної територіальної громади, напередодні 

Дня захисника України, встановлено меморіальну дошку загиблому учаснику 

російсько-української війни Володимиру Бабію (https://chornoostrivska-

otg.gov.ua/news/1665676667/); на стіні каплиці Лапковецького сільського 

кладовища встановлено меморіальну дошку загиблому учаснику російсько-

української війни Максиму Капріці (https://chornoostrivska-

otg.gov.ua/news/1665679284/); на фасаді Грузевицького будинку культури 

встановлено меморіальну дошку солдату Збройних сил України, учаснику 

російсько-української війни Володимиру Тимченку, який героїчно загинув на 

сході України (https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1665682507/); на фасаді 

Чорноострівського ліцею відкрито меморіальну дошку Михайлу Колянову – 

уродженцю с. Ляпинці (https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1665749185/). 

 

Підвищення кваліфікації 
Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

провели дводенний обласний семінар на тему «Діяльність методичних служб 

щодо забезпечення ефективності та якості бібліотечного обслуговування» для 

завідуючих науково-методичними відділами центральних бібліотек та фахівців, 

які відповідають за методичну роботу бібліотек територіальних громад 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_27_5/2022_10_27_5.php). 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели: онлайн-семінар для директорів ЦКДМ, МБК, 

базових БК ТГ області на тему «Модернізація клубних закладів. Сучасний стан 

та перспективи» (https://honmccm.com.ua/provedeno-onlajn-seminar-na-temu-

modernizatsiia-klubnykh-zakladiv-suchasnyj-stan-ta-perspektyvy/); онлайн-нараду з 

керівниками мистецьких шкіл області (https://honmccm.com.ua/richnyj-plan-

roboty-mystetskoi-shkoly-rezultat-spivpratsi-pedahohichnoho-kolektyvu/); 

методичний практикум для викладачів історії мистецтва 

(https://honmccm.com.ua/shkola-peredovoho-pedahohichnoho-dosvidu/). 

Директорка Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені 

Т. Г. Шевченка взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
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https://honmccm.com.ua/richnyj-plan-roboty-mystetskoi-shkoly-rezultat-spivpratsi-pedahohichnoho-kolektyvu/
https://honmccm.com.ua/shkola-peredovoho-pedahohichnoho-dosvidu/


«Бібліотека для дітей: користувачам, громаді, суспільству...», ініційованій 

Національною бібліотекою України для дітей. Участь в конференції взяли 

директори обласних бібліотек для дітей в онлайн-форматі на платформі Zoom 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1577

#gsc.tab=0). 

В Городку відбувся семінар-навчання для начальників відділів культури 

Хмельниччини. 

Фахівцями Хмельницької центральної публічної бібліотеки для 

бібліотекарів книгозбірень сіл Централізованої бібліотечної системи 

Хмельницької громади проведено виїзний майстер-клас «Ідеї оформлення 

бібліотеки» на базі бібліотеки-філії № 14 та ознайомлено з роботою бібліотек-

філій № 4 та № 13, що у мікрорайоні Ракове (http://surl.li/dmhza). 

 

 

Завідуюча відділом краєзнавства      Зоя ФІЛІПЕНКО 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1577#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1577#gsc.tab=0
http://surl.li/dmhza

