
 Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими 

документами за березень  2018 року) 

 

Театральне життя краю 

 

25 та 28 березня у Хмельницькому обласному академічному музично-

драматичному театрі імені М. Старицького відбулися прем’єри вистав: 

“Божевільна ніч, або №13»  режисера - постановника Дмитра Мельничука та 

“Скупий”   режисера - постановника Володимира Борисяка.  

 

Концерти  

 

18 березня відбувся звітний концерт “Повір у себе” зразкової 

хореографічної студії “Серпантин”    КЗ “Палац культури 

міста Нетішин”  керівник та балетмейстер студії – Павлова В.І., концертмейстер 

- Кісліченко Н.В. До програми концерту увійшли 26 номерів, які є діючим 

репертуаром студії, що вже встигли полюбитись глядачу, нові хореографічні 

постановки класичного, народного та сучасного танцю, окрім того учасники 

студії представили на розсуд глядача номери співпраці “Серпантину” з 

народним ансамблем - студією сучасної естрадної пісні “Синевір” 

(керівник  Ліпатова Т.М.).    

 

Майстер – класи 

Майстер декоративно-прикладного мистецтва, член Спілки народних 

майстрів Хмельниччини, вчитель НВО №5 В. А. Журбіцький виготовляє з 

дерева традиційні форми подільських забавок та вигадує власні, активно  її  

популяризуючи на майстер-класах. Нещодавно  у відділі мистецтв обласної 

бібліотеки для юнацтва за його участю відбувся  майстер-клас  «Подільська 

забавка». 

Інтуїтивне малювання, або розпис душею  захопив  учасників майстер-

класу: малювали і пальцями, і пензликами на дерев’яних іграшках-заготовках, 

створюючи свій неповторний, авторський декоративний розпис   у стилі 

традиційної подільської забавки.   Допомагали дітям справитись з мистецьким 

завданням гуртківці дитячої Арт-студії «Диво» НВО №5: Ліка Кайдан та Дарія 

Шинкарук. 

 

Огляди – конкурси 

 

22 березня  Хмельницьким обласним науково-методичним центром 

культури і мистецтва області проведено обласний огляд-конкурс вокальних 

ансамблів «Наш Подільський пісенний краю».  

У конкурсі взяв участь 31 колектив, з них 12 учасників – у номінації 

«Академічний спів», 11 – у номінації «Народний спів», та 8 – у номінації 

«Естрадний спів». 



За результатами засідання журі переможцями стали: 

у номінації «Естрадний спів»: 

1 місце – народний аматорський вокальний ансамбль «Зорепад» КЗ 

«Палацу культури міста Нетішина» (керівник – Леся Формазюк) та народний 

аматорський ансамбль-студія естрадної пісні «Синевір» КЗ «Палацу культури 

міста Нетішина» (керівник – Тетяна Ліпатова). 

2 місце присуджено вокальному ансамблю «Заграва» будинку культури 

Полонської міської ради ОТГ (керівник – Наталія Андрушко), вокальному 

колективу Теофіпольської ДМШ «Елегія» (керівник – Людмила Чернікова),  

народному аматорському гурту «Висота» Красилівського центру культури і 

дозвілля «Перлина» (керівник – Валерій Лобов). 

3 місце посіли: жіночий аматорський вокальний ансамбль «Матіола» 

Красилівського МБК (керівник – Наталія Ященко), народний аматорський 

вокальний ансамбль «Ретро» Шепетівського МБК (керівник – Людмила Легка). 

Академічна манера виконання: 

1 місце журі присудило  тріо «Розмай» Хмельницької ДМШ № 2 

(керівник – Лілія Петрусь, концертмейстер – Олена Прохніцька), народному 

аматорському жіночому вокальному ансамблю «Пастораль» викладачів 

Кам’янець-Подільської дитячої хорової школи (керівник – Ольга Пастух). 

2 місце зайняли: народний аматорський жіночий вокальний ансамбль 

«Лада» Дунаєвецької ДШМ (керівник – Людмила Самборська) та вокальне тріо 

«Маестро» Хмельницького міського культурно-мистецького центру «Ветеран» 

(керівник – Михайло Люшня). 

3 місце вибороли: народний аматорський жіночий вокальний ансамбль 

«ЕЛЕГІЯ» Полонської ДМШ (керівник – Жанна Маковій), народний 

аматорський жіночий вокальний ансамбль «Чарівниця» Теофіпольського РБК 

(керівник – Варвара Миронова), вокальне тріо викладачів Пасічнянської ДМШ 

Старосинявської селищної ОТГ (керівник – Галина Німець). 

У номінації «Народний спів»: 

1 місце журі присудило народному аматорському ансамблю пісні 

«Горлиця» КЗ «Палацу культури міста Нетішина» (керівник – Софія 

Соборська) та народному аматорському ансамблю козацької пісні «Збручани» 

Волочиського центру культури і дозвілля «Гармонія» (керівник – Володимир 

Гуменюк). 

2 місце – вокальному ансамблю «Чебреці» Пасічнянської ДМШ (керівник 

– заслужений працівник культури України – Петро Німець), народному 

аматорському вокальному ансамблю «Джерело» Новоселицького СБК 

Полонської міської ради ОТГ (керівник – Тетяна Чумак). 

3 місце зайняли вокальний ансамбль «Давидківчани» Давидковецького 

СБК Хмельницького району (керівник – Василь Цимбалюк), чоловічний 

квартет Хмельницького міського територіального центру соціального 

обслуговування (керівник – Володимир Купчин), народний аматорський 

чоловічий вокальний ансамбль «Ясени» Чемеровецького ЦКДМ (керівник – 

Йосип Вишневський). 

 



 

Свято народного мистецтва відбулось у Хмельницькому обласному 

науково-методичному центрі культури і мистецтва.  Аматори з усіх куточків 

області з’їхались  на заключний тур обласного огляду-конкурсу відродження 

народних традицій, декоративно-прикладного мистецтва «Доторкнись до душі 

свого народу», який був започаткований з метою виявлення, відтворення, 

збереження, розвитку і популяризації нематеріальної культурної спадщини 

нашого краю.    

Одноголосним рішенням журі І місце присуджено аматорам 

Білогірського, Городоцького, Шепетівського районних будинків культури та 

Нетішинського міського Палацу культури.  

В рамках обласного огляду-конкурсу відродження народних традицій, 

декоративно-прикладного мистецтва «Доторкнись до душі свого народу» було 

зібрано і систематизовано багато унікальних матеріалів з історії народного 

мистецтва Хмельниччини, традиційної кухні подолян, видано ряд буклетів, 

поповнено базу даних реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини. 

 

 

17-18 березня у Хмельницькому музичному коледжі ім. В.Заремби 

відбувся ІІ Регіональний конкурс виконавців на духових та ударних 

інструментах серед учнів ПСМНЗ «Сурми над Бугом». 

Конкурс проводився за двома віковими категоріями у  трьох номінаціях: 

«Дерев’яні духові інструменти»: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон; 

«Мідні духові інструменти»: валторна, труба, тромбон (тенор/баритон), туба; 

«Ударні інструменти»: ксилофон, малий барабан (старша вікова категорія). 

У конкурсних випробуваннях взяли участь  49 учасників молодшої 

вікової категорії та 40 учасників старшого віку з 25 шкіл, серед яких – ДМШ № 

8 м. Одеси, Хмельницької ДМШ № 1 ім. М.Мозгового, ДМШ № 2, ДМШ № 3,  

ДШМ, ДШМ «Райдуга», Хмельницької районної ДМШ, ДМШ-С при ХМК ім. 

В.Заремби, а також талановиті вихованці дитячих мистецьких закладів 

Кам’янця-Подільського, Нетішина, Шепетівки, Ізяслава, Деражні, Волочиська, 

Славути, Городка, Теофіполя, Дунаївців, Красилова, Чемерівців. 

Серед переможців конкурсу – володарі Гран-прі: 

Німцович Павло (труба) – Хмельницька ДШМ, викладач Ожеван В.В. 

Яцковський Владислав (ударні інструменти) – Хмельницька ДМШ №1 ім. 

М.Мозгового, викладач Прохніцький М.М. 

Бурик Віталій(труба) – Ізяславська ДМШ, викладач Мороз Б.М. 

 

 

Музейна справа 

 

Хмельницький обласний краєзнавчий музей 

 

У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї: 



- відбулась презентація фотодокументальної виставки «УПА – відповідь 

нескореного народу. Повстанці проти нацизму і комунізму». Виставка є 

спільним проектом Українського інституту національної пам’яті, Центру 

досліджень визвольного руху, Національного музею-меморіалу «Тюрма на 

Лонцького» та Галузевого Державного архіву Служби безпеки України. На 

стендах у фотографіях, документах, картах та інфографіках представлено 

цілісну картину протистояння Організації українських націоналістів та 

Української повстанської армії з нацистським і комуністичним тоталітарними 

режимами під час Другої світової війни та повоєнний час, адже  УПА була 

єдиною військовою силою, яка визначала стратегічною метою створення 

незалежної Української держави, відповідно боротьба розгорталася проти усіх 

держав, що намагалися завадити цьому. На виставці представлені матеріали, які 

зберігалися в справах, що їх енкаведисти збирали як трофейні матеріали після 

боїв з УПА, а також  у кримінальних справах, які велися проти підпільників. За 

участь у повстанському русі чи його підтримку каральними органами СРСР 

було репресовано понад півмільйона осіб; 

- проведено навчання з історії подільського костюму та екскурсію по залу 

«У звичаях й традиціях народу ти душу свого краю пізнавай!». Учні у музейній 

залі познайомились з унікальними експонатами, які реалістично передають 

атмосферу сивої давнини, поринули у цікавий світ минулого, де разом із 

екскурсоводом побували у традиційній подільській хаті з піччю та мисником, 

приміряли на себе домотканий національний одяг, відчули музейний дух 

експонатів минулих століть; 

- відбулось відкриття виставки «Солом’яне мереживо». В експозиції 

виставки представлені роботи членів Національної спілки майстрів народного 

мистецтва України Сірук Валентини Іванівни, Данилицької Олени Миколаївни, 

Мокляк Михайла Антоновича. Під час відкриття виставки у музеї було 

проведено тематичний майстер-клас із виготовлення народної іграшки із 

кукурудзяного листя – ляльки.  

 

Хмельницький обласний художній музей 

 

У ході творчого вечора «Тарасові думи вічні» в Хмельницькому 

обласному художньому музеї, приуроченому 204-й річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка, Сергій Мельник, народний депутат України вручив Почесну 

грамоту Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським 

народом» заслуженому художнику України, члену Національної спілки 

художників України, хмельничанину Михайлу Андрійчуку. Варто зазначити, 

що до цієї події у  мистецькій вітальні музею розгорнуто міні-виставку творів 

«Шевченкіна в музейній колекції». 

 

 



Хмельницький обласний літературний музей 

У Хмельницькому обласному літературному музеї відбулася презентація 

посмертної книги подільського поета-гумориста Василя Кравчука «Пливе в 

минуле стежка золота». Видання побачило світ з ініціативи сестри письменника 

Надії Ковальчук та Ізяславського історико-краєзнавчого музею. До збірки 

увійшли неопубліковані твори митця. Вшанувати пам’ять поета і 

познайомитися з новим виданням його творчої спадщини зібралися 

письменники, працівники бібліотек, учителі навчальних закладів міста, 

студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Про свій внесок у 

роботу над книгою розповіли директор Ізяславського історико-краєзнавчого 

музею Людмила Левицька, директор ізяславського «Медіа-центру» Василь 

Сложинський, художник Микола Ткачук. Особливим гостем літературного 

заходу був письменник Володимир Барна з Тернополя. Дізнавшись про 

презентацію, він відклав усі свої справи, щоб отримати з рук сестри свого 

давнього колеги й друга нову книгу, поділитися спогадами про численні творчі 

поїздки Україною, зустрічі з читачами. Душевним теплом, цікавими 

подробицями з життя й творчості Василя Кравчука були пройняті виступи 

членів обласної організації Національної спілки письменників України Петра 

Маліша, Анатолія Ненцінського, Ніни Шмурікової-Гаврилюк, Віталія 

Міхалевського, Василя Горбатюка. Спогадами про поета, педагога та музиканта 

поділився композитор Михайло Люшня. Ліричний струмінь у захід вніс 

виконанням на акордеоні  інструментального твору Франка Анжеліса «З 

глибини душі» студент музичного училища імені Владислава Заремби Геннадій 

Нестерук. Сестра письменника подарувала у фонди літературного  музею 

щоденники, записники, книги, світлини, газети й журнали з публікаціями 

Василя Кравчука.  

 

Хмельницький обласний літературний музею Миколи Островського 

У виставковій залі обласного літературного музею Миколи Островського 

у місті Шепетівка  відбулася презентація виставки волинянина Володимира 

Ящука «Мініатюрні моделі вітрильників у пляшках».  Поспілкуватися з 

майстром та подивитися його дивовижні роботи завітали учні шепетівського 

НВК №1 та студенти Шепетівського медичного училища. Автор познайомив 

присутніх з історією появи свого захоплення та продемонстрував інструменти 

та техніки, за допомогою яких складає вітрильники. 

 

Музейна галерея «На Проскурівській» 

У музейній галереї «На Проскурівській», що в Хмельницькому обласному 

художньому музеї, відбулося відкриття персональної виставки хмельницької 

художниці Надії Храмової “Легкий настрій”. Художниця надає перевагу роботі 



на природі, багато подорожує, спостерігаючи за мінливими настроями 

середовища та відображає ці нюанси на своїх полотнах.  

 

 

Бібліотечна справа 

 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці  відбулася 

презентація ретроспективного каталогу “Газети Хмельниччини 1944 – 2017 

років у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки», у якій взяли участь 

науковці, освітяни, представники громадських організацій, музейних закладів, 

бібліотек, релігійні діячі, студенти ВНЗ. Відкрила презентацію директор 

бібліотеки Катерина Чабан. Вона ознайомила присутніх з каталогом, 

підкреслила вагоме значення видання для дослідницької діяльності науковців, 

краєзнавців, музейних та архівних працівників. Про роботу над виданням 

авторського колективу бібліотеки розповіли заступник директора, керівник 

групи Валентина Маковська та виконуюча обов’язки завідуючої інформаційно-

бібліографічним відділом Анжела Ярмолюк, головний бібліограф Валентина 

Мельник та інші. Відзначали роль газетної періодики в наукових дослідженнях, 

внесок працівників ОУНБ в підготовці і упорядкуванні даного видання, 

подавали пропозиції до наступних випусків та корпоративних проектів 

науковці: Юрій Блажевич, Віктор Адамський, Віталій Галатир; музейні та 

бібліотечні працівники: Олег Погорілець, Василь Горбатюк, Олена Айвазян та 

інші. Друкований примірник видання подаровано провідним бібліотечним, 

науковим, навчальним, архівним та музейним закладам, електронний 

примірник буде доступний на веб-сайті книгозбірні в розділі Наші видання. 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва продовжує співпрацю з 

Національною поліцією в  рамках проекту ПОЛіС від IREX. 20 березня цікаві і 

корисні спортивні змагання для підлітків – учнів  Хмельницької гімназії №1 

було  організовано фахівцями бібліотеки спільно з ГО «Молодь за краще 

майбутнє» за участю Патрульної поліції міста.  Учасники спартакіади  брали 

участь у естафетах разом із поліціантами, які були учасниками  веселих команд. 

Підлітки  зауважили, що бігати наввипередки, стрибати та виконувати інші 

цікаві завдання на рівні із представниками закону значно цікавіше, адже можна  

рівнятися на копів, які до всього  ще  й  продемонстрували усім основні 

принципи самооборони.    

 

 

 

 

 



Бібліотечні заходи в рамках відзначення   

знаменних подій та пам’ятних дат 

 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці пройшов 

патріотичний урок мужності, приурочений до 74-ї річниці звільнення 

Хмельницької області від нацистських окупантів та 95-літнього ювілею 

Почесних ветеранів України Івана Івановича Бабака та Зельмана Абрамовича 

Єлевича. 

В ході проведення заходу  почесні гості, ветерани Другої світової війни 

Іван Бабак та Зельман Єлевич поділились власними спогадами про події 1941-

1944 рр., учасники заходу ознайомились із хронікою подій визволення 

Хмельниччини, переглянули документальну кінострічку «Визволення 

Проскурова» та книжкову виставку «Відлуння тих далеких днів сльозами на 

очах блищить». 

На адресу  ювілярів звучали вітання від представників обласної Ради 

організації ветеранів України, військовослужбовців, учасників АТО, бібліотеки, 

освітян, учнівської молоді міста та музичні вітання у виконанні фольклорного 

гурту «Родина» Хмельницької обласної філармонії.  

 

До Дня поезії: 

 у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва відбулася  зустріч 

членів  Національної Спілки письменників України – поетів Віталія 

Міхалевського, Михайла Цимбалюка, голови обласної організації НСПУ, 

прозаїка Петра Маліша з читачами. У вступному слові до поетичного вечора 

Петро Іванович Маліш розповів юним читачам про значення поетичного слова, 

про роль поезії  в житті людини, народу. А Віталій Міхалевський та Михайло 

Цимбалюк читали свої вірші – ліричні,філософські, такі зрозумілі молоді, 

відповідали на питання ведучої зустрічі  Вікторії Скляренко щодо своєї 

творчості,  хто і що надихає їх на написання віршів, про їх здобутки на ниві 

поетичної творчості. Кожен прочитаний авторами вірш супроводжувався 

бурхливими оплесками, а квіти від шанувальників поезії – лише маленька 

краплинка вдячності за подароване свято; 

у Кам’янець-Подільській міській центральній бібліотеці імені Костя 

Солухи відбувся конкурс  поетів-аматорів  «Поетична весна». Цьогоріч він 

 зібрав учасників із м. Кам’янця-Подільського, м. Хмельницького, Львівської, 

Тернопільської та Хмельницької областей.  

 Поети змагалися у трьох вікових категоріях: 

•    від 10 до 15 років 

•    від 16 до 35 років 

•    від 36 і більше років 

 Дипломи переможців  у конкурсі  поетів-аматорів отримали: 

у першій віковій категорії : 

Софія Романюк – диплом I-го ступеню; 

Діана Поліщук – диплом IІ-го ступеню; 

Гліб Гриців – диплом IІІ-го ступеню; 



 у другій віковій категорії: 

диплом I-го ступеню -Вероніка Мелісова; 

диплом IІ-го ступеню – Діана Королюк; 

диплом IІІ-го ступеню -Леся Приліпко-Руснак; 

 у третій віковій категорії переможцями стали: 

Світлана Кремінська – диплом I-го ступеню; 

Тетяна Дорошенко – диплом IІ-го ступеню; 

Людмила Машталер – диплом IІІ-го ступеню; 

Інші учасники конкурсу були відзначені у номінаціях: 

 «Любов до слова» – Надія Василюк, Кароліна Гонтар; 

«Творчий пошук» – Марія Гораш,  Дар’я Калинюк; 

«Творчий задум» – Катерина Черній; 

«Оригінальність» – Назар Гриців, Вікторія Потапська; 

«За активну участь» – Богдан Ісарчук; 

«За Гімн поетичному фестивалю» – Юлія Ковальчук; 

«За майстерне виконання» – Анастасія Лінник, 

Павло Чайка та Аліна Політико; 

«Краща дитяча поезія» - Анастасія Паламарчук; 

«Яскрава індивідуальність» – Інна Потапова; 

«Патріотична поезія» – Ганна Сус; 

«Гумор» – Антоніна Воронюк. 

 

З нагоди відзначення 204-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка у 

Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися літературні 

читання  «Тарасове слово – душа України». У заході взяли участь: Ніна 

Шмурікова-Гаврилюк— лауреат обласної премії ім. Тараса Шевченка, поетеса, 

член Національної спілки письменників України; Микола Кульбовський - 

лауреат обласної премії ім. Тараса Шевченка, літературознавець, краєзнавець, 

член Національної спілки журналістів України;  Володимир Олійник – лауреат 

міської премії ім. Б. Хмельницького, поет, літературознавець, дослідник 

творчості Тараса Шевченка. Під час заходу звучала поезія Тараса Шевченка у 

виконанні гостей та учнів Хмельницького ліцею №17, лунали пісні на вірші 

Великого Кобзаря, відбулась презентація книжкової виставки “Єднаймо душі 

словом Кобзаря”. 

В Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці проведено 

День інформації «Як безпечно купувати online: прості поради» до Всесвітнього 

дня захисту прав споживачів. Мета заходу – інформування користувачів про 

Глобальну тему Всесвітнього дня прав споживачів та всього 2018 року -

 «Доброчесність цифрових ринків» та шанс забезпечити реальний вплив 

споживачів на відповідні світові процеси розвитку цифрових ринків для 

забезпечення дотримання прав споживачів. В рамках заходу для студентів 

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського НТЕУ 

презентовано книжково-ілюстративну виставку «Захист прав споживачів» та 



проведено Воркшоп «Студентство на сторожі якості та безпечності товарів та 

послуг». Під час Бліц-інфо «Право на безпеку та якість товарів і послуг» 

головний спеціаліст відділу контролю у сферах захисту споживачів Головного 

управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Людмила Бухта 

ознайомила відвідувачів із основними аспектами Закону України «Про захист 

прав споживачів», проблемами продажу товарів через інтернет-магазини та 

правилами оформлення позовної заяви про захист прав споживачів. 

Користувачів бібліотеки проінформовано про право на безпеку, на якість 

товарів і послуг, на достовірну інформацію про них; як захищати свої 

споживацькі претензії в суді, на відшкодування збитків, на споживацьку освіту, 

на задоволення базових потреб і право на здорове довкілля. 

Малі галереї мистецтв 

 

В малій галереї мистецтв Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки відбулося відкриття мандрівної виставки фоторобіт журналіста,  

документального фотографа Анастасії Власової. Історія «Батьківщина у 

вигнанні» є частиною групового проекту Фундації Магнум «Що працює» та 

надана для перегляду Американським домом у Києві в рамках проекту 

«Мандрівна галерея» за сприяння Посольства США в Україні. Під час заходу 

відвідувачам представлено історію 3-х сімей, які у 2014 році змушені були 

виїхати з АР Крим та проживають у Львівській області. Продемонстровано 

авторське звернення А. Власової, документальні матеріали депортації 

кримських татар у 1944 році та відео кліпи на цю тематику – «1944» та «Шлях 

додому» народної артистки України Джамали. 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулась 

творча зустріч з художником-аматором Віталієм Мусійовичем Літучим – 

нейрохірургом нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні, 

картини якого експонувалися протягом місяця в малій галереї відділу мистецтв. 

Гостями заходу були: Тетяна Володимирівна Галушко – голова 

Хмельницького обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, 

Валерій Якович Шевченко – голова обласної організації «Захист дітей війни», 

Микола Антонович Шафінський – митець, художник-оформлювач, графік і 

фотограф, Петро Мельник – головний редактор журналу «Українець», 

заступник головного редактора Анатолій Площинський, колеги митця, 

журналісти, мистецтвознавці, творча інтелігенція міста. 

Присутні мали змогу насолодитися полотнами з творчого доробку митця, а 

це краєвиди Карпат, Кавказу, Поділля, Києва, кримські морські пейзажі та 

натюрморти, у дружній атмосфері поспілкуватися з художником, почути його 

творчі плани на майбутнє. Музичною окрасою зустрічі стали фортепіанні твори 

у виконанні Євгенії Богдан – співорганізатора творчої зустрічі, голови 

Подільського культурно- просвітницького товариства ім. Ференца Ліста. 

 



Виставку  творів декоративно-прикладного мистецтва  “Дивовижна нитка” 

презентували в обласній бібліотеці для юнацтва студенти та викладачі кафедри 

технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 

Національного університету. 24 молодих талановитих автори та  керівники їх 

творчих проектів – Л.А. Корницька, В.В. Хренова, В.Є. Ребрік, 

В.Г.Трачевський, А.В Селезньова подарували прекрасні відчуття  естетичної 

насолоди для присутніх на відкритті. 

В експозиції виставки декоративної творчості “Дивовижна нитка”, 

представлено 64 творчі роботи, серед яких 15 вишитих рущників. Звичайна 

нитка — лляна, шовкова, бавовняна, акрилова, ірис, вовняна, а також полотно, 

сувій, гардинна сітка – ці матеріали, коли потрапляють до рук молодих 

майстрів, стають витворами мистецтва. Автори декоративних композицій 

пропонують глядачеві помилуватися “Чарівною квіткою” Миколи Коника 

(техніка обмотування нитками); відчути дух святості в “Києво-Печерській 

Лаврі” (нетканий гобелен) та подих “Весни” Оксани Остапчук (обмотування 

нитками); побачити  замріяну “Засватану” Світлани Довганюк та хазяйновиту 

“Газдиню” Вероніки Швець, величну “Княжну” Людмили Гуменюк та 

справжню українську “Молодицю” Марини Рибець (нетканий гобелен); 

зануритись в безмежний простір “Галактики” Олександра Рафаєнка (нитково-

цвяховий натяг); здійнятися “На крилах поезії” Ігоря Махмудова (джутова 

філігрань); збагнути орнаментальний феномен лічильної гладі на рушникові 

“Подільський” Гуменюк Тетяни; здивуватись романтичному філігранному 

«Райському птахові» Наталії Мазур, Марини Рибець, Тетяни Карпунової, 

Світлани Довганюк; зігрітись променями сонячного «Геліанта» Марини 

Кладькової; розгадати “Абстракцію” Дмитра Ягоди та побачити ще біля 40 

дивовижних робіт молодих майстрів, виконаних в різних техніках як в 

традиційних  так і в нових, креативних:  нетканий гобелен, гобеленова техніка 

(Корницька Л.А.), нитково-цвяховий натяг (Ребрік В.Є., Трачевський В.Г.), 

плетення гачком, вишивка по сітці, вишивка на рушникові (Селезньова А.В.), 

обмотування нитками, джутова філігрань, ниткографія (Хренова В.В.). З 

молоддю працюють творчі педагоги, які на відкритті  представили своїх 

підопічних. Серед них — зав. кафедрою І.П.Андрощук, Л.А.Корницька, 

В.В.Хренова.      Привітала молодь з творчим успіхом В.Є.Ребрік, яка є автором 

техніки “нитково-цвяховий натяг”, і саме ця техніка опановується  студентами 

ще з 2002 року.     Поділився своїми роздумами про мистецтво і творчість автор 

роботи “На крилах поезії”, виконаної в техніці джутової філіграні,  студент Ігор 

Махмудов. На  презентацію виставки завітали студенти ХНУ, учні СЗОШ №12 

та №19. Пролунали музичні дарунки від  студента Хмельницького музичного 

коледжу ім. В.Заремби Дмитра Терещенка та молодої співачки Марини 

Чайнюк. 

 

 

 

 

 



Підвищення кваліфікації 

 

У рамках проведення консультацій з громадськістю, ініційованих 

управлінням культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької 

обласної державної адміністрації в Кам’янець-Подільському коледжі культури і 

мистецтв відбувся круглий стіл «Актуальні питання діяльності бібліотек в 

умовах адміністративно-територіальної реформи».  

В обговоренні актуальних питань розвитку бібліотек в процесі об’єднання 

територіальних громад взяли участь представники об’єднаних територіальних  

громад, громадськості, фахівці бібліотечної справи, студенти спеціальності 

«Бібліотечна справа» Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв.  

Учасники круглого столу висловили свою точку зору на важливу роль 

бібліотек в процесі утворення об’єднаних територіальних громад, як 

інформаційних та  інтелектуальних соціокультурних центрів громади. Активно 

обговорили питання розширення ресурсів бібліотек та роль бібліотечних 

фахівців в процесі змін. Особливу увагу звернули на підготовку фахівців та 

роль проектної діяльності публічних бібліотек, як фактору їх розвитку.  

 

 

В приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки проведено 

триденний обласний семінар директорів, завідуючих опорними бібліотеками 

ОТГ«Організація бібліотечного обслуговування в об’єднаних територіальних 

громадах» за участю представників бібліотек та виконкомів 21 ОТГ області. 

Організатор – обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. 

Перед учасниками виступили заступник начальника, начальник відділу 

управління культури національностей, релігій та туризму Хмельницької 

обласної державної адміністрації Валентина Граділь, головний спеціаліст з 

питань роботи бібліотек управління культури, національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації Ніна Власюк, експерти з питань децентралізації 

Хмельницького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку 

місцевого самоврядування» Вікторія Любенчук та Катерина Савчук, керівник 

туристичного консталтингового бюро Сергій Толстіхін, голова Хмельницького 

обласного відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація» Надія Синиця, 

провідні фахівці обласної універсальної наукової бібліотеки.  

Учасники семінару переглянули презентації, прослухали лекції, взяли 

участь у практикумах, цікавих навчаннях, круглих столах, кейс-методах, печа-

кучах, обмінялися досвідом з питань  нормативної бази, формування 

інформаційних ресурсів, роботи з проектами, новими технологіями, надання 

якісних послуг та налагодження співпраці. 

 

20 березня Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва  приймала групу 

шкільних бібліотекарів, слухачів курсів  обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. Метою професійного візиту було ознайомлення з роботою 

юнацької книгозбірні, як методичного центру по роботі з молоддю в 

бібліотеках області,  фахове спілкування та вивчення  досвіду  бібліотеки для 



юнацтва щодо автоматизації бібліотечних процесів, якісного комплектування   

фондів, сучасних інтерактивних форм роботи  з юнацтвом. 

 

Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і 

мистецтва  з метою підвищення кваліфікації викладачів спортивно-бального 

танцю початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів  та 

керівників хореографічних колективів клубних закладів області  проведено 

майстер-клас «Новітні тенденції розвитку бальної хореографії». Майстер-клас 

провела керівник народного аматорського ансамблю бального танцю 

«Перлина» Волочиського МЦКД «Гармонія» Юлія Смик. Удосконалювали 

свою майстерність та  знайомились з новітніми тенденціями у бальній 

хореографії  10 викладачів мистецьких шкіл та керівників аматорських 

хореографічних колективів. Програма семінару була досить цікавою та  

насиченою. Юлією Смик були запропоновані учасникам танці європейської та 

латиноамериканської програми, а саме: «Віденський вальс», «Повільний 

вальс», «Самба» та «Джайв». Учасники мали змогу ознайомитись з методикою 

та технікою виконання рухів, характерними особливостями темпу, ритму, 

стилю, розучили елементи та зв’язки танців. Також в рамках майстер-класу 

своїм досвідом роботи та творчими напрацюваннями з наймолодшими 

вихованцями хореографічного класу поділилась викладач Хмельницької ДШМ 

та керівник зразкового ансамблю спортивного бального танцю «Каскад» 

Фурман О.В.  Як результат, учасники майстер-класу збагатились новими 

знаннями, отримали  позитивні враження, які неодмінно знайдуть своє втілення 

у подальшій творчій роботі аматорських хореографічних колективів та класів 

хореографії мистецьких шкіл. 

 

 

 

 Підготувала     О. Шеін, провідний бібліотекар ЦРіПІ 


