
 Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими 

документами за квітень  2018 року) 
 

1 квітня  молодь обласного центру  активно долучилися до яскравого фан-

забігу, який було ініційовано  обласною бібліотекою для юнацтва  спільно з  ГО 

«Молодь за краще майбутнє». На майданчику біля торгового центру «Дитячий 

світ» зібралося  чимало  охочих весело та  з гумором провести дозвілля. Дрес-

кодом  на  акції були піжами і всі з задоволенням його дотрималися. Таке цікаве 

та незвичне дійство відбулося у Хмельницькому вже вдруге. Мета фан-забігу 

полягає в тому, щоб подарувати  людям гарний настрій та посмішки. Учасників 

проекту було розподілено на    команди. Під час зупинок забігу  усі виконували 

завдання на спеціально продуманих локаціях у різних частинах міста, зокрема і 

на майданчику біля юнацької бібліотеки. Завдання, звісно ж, стосувалися 

літератури, мистецтва та культури, тож  час було проведено не лише весело, а й 

корисно! Останнім етапом фан-забігу  була  бібліотека для юнацтва,  де  одна 

подія перейшла в іншу  –  всі  охочі взяли участь у турнірі з настільних ігор. 

 

Концерти  
 

4 квітня відбувся святковий концерт «Мелодії душі і серця ритми», 

присвячений 55-річчю створення циклової комісії народного інструментального 

мистецтва Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. 

Захід зібрав на зустріч викладачів, студентів, випускників циклової комісії 

духових інструментів та шанувальників духової музики. 

У програмі концерту взяли участь: 

 Духовий оркестр Маківської музичної школи Дунаєвецького 

району, керівник – Вячеслав Раїнчук; 

 Ансамбль «Браво» Хмельницької ракетної бригади сухопутних 

військ Збройних Сил України, керівник – Володимир Налуцишин; 

 Духовий оркестр ліцею з посиленою військовою і фізичною 

підготовкою, керівник – Лідія Остап’юк; 

 Муніципальний духовий оркестр Кам’янець-Подільського РЦКіМ 

«Розмай», керівник – Юрій Шаркевич; 

 Духовий оркестр військової частини, диригент – Андрій Жарій; 

 Народний аматорський оркестр духових інструментів Кам’янець-

Подільського коледжу культури і мистецтв, керівник – Лідія 

Остап’юк; 

 Естрадний оркестр Кам’янець-Подільського коледжу культури і 

мистецтв, керівник – Роман Ковальський. 

 

 

 

 

 



Фестивалі 
 

Три дні у нашому краї тривав Всеукраїнський літературний фестиваль 

«Зернослово – 2018», який організував Хмельницький обласний літературний 

музей спільно з обласною організацією Національної спілки письменників 

України. Перший день цього заходу його учасники, що прибули з Харківської і 

Миколаївської областей та  подоляни провели в обласному центрі. Гості 

познайомилися з літературним музеєм, посадили вербу, вирощену з верби 

Т.Г. Шевченком на півострові Мангишлак (подарунок від письменника Василя 

Дацюка з Мирополя на Житомирщині), провели літературний вечір  для 

студентів гуманітарно-педагогічної академії та працівників обласних бібліотек.  

Наступного дня група письменників прибула до Кам’янця-Подільського. 

Урочистості почалися в Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка. Модератором дійства був директор літературного музею 

письменник Василь Горбатюк. Він вручав квиток члена НСПУ Артурові 

Закордонцю, який нещодавно прийнятий до когорти письменників. Звістку про 

перемогу в літературному конкурсі «Коронація слова» він отримав, коли 

перебував на передовій московсько-української війни, впевнено тримаючи в 

руках зброю, а тепер поетичним словом звертався до студентів-філологів, що 

слухали його, затамувавши подих.  

Потужну бурю патріотичного чуття у студентів викликав поет з 

Миколаївщини Олександр Обрій (Кучеренко). Своїм віком він мало 

відрізняється від тих молодих людей, між рядами яких,  проходив з 

мікрофоном. Темна борода на молодому елегантному обличчі, лагідні очі і така 

ж усмішка, отримали успіх у студенток, які не є набагато молодшими від нього. 

Взявши в руки гітару, він проспівав калька пісень, звертаючись до студентів-

філологів, що захоплено слухали цього українського барда. 

Свій неабиякий  талант продемонструвала молода харків’янка Світлана 

Загреба, яка наступного дня мала зустріти свій день народження у множині 

друзів, та не в множині років.  Вона не усміхалася,  і не було посмішки в 

рядках, які вона читала, але була в них сила духу, міцна, захоплююча, 

надихаюча. 

Потім виступали подоляни. Анатолій Ненцінський прочитав уривки зі 

своєї модерної поеми. Віталій Міхалевський звернувся до слухачів із м’якою, 

легко усміхненою лірикою. Михайло Цимбалюк порадував своїми, 

характерними лише для нього віршами. Гуморист, лірик, прозаїк Віталій 

Нечитайло прочитав кілька своїх дотепних гуморесок. 

Наступного дня письменники розділилися на групи, до яких долучилися 

поетеси з Дунаївців Ольга Остапчук і Людмила Весела. Ці групи відвідали 

аграрно-технічний університет, громаду Слобідки-Кульчиєвецької, зокрема 

Мукшу Китайгородську, побували в школі-інтернаті Оринина, в Кам’янці. 

Фестиваль «Зернослово – 2018» довів, що скарби поезії невичерпні 

 

 

 



Огляди – конкурси 
 

Обласний конкурс піаністів – учнів мистецьких шкіл області, який 

проходив 25-26 квітня в Хмельницькому музичному коледжі ім. В.І. Заремби 

зібрав широке коло учасників і порадував організаторів, членів журі, 

викладачів достатнім рівнем виконавської майстерності. Він видався щедрим на 

приємні відкриття та чисельні нагороди, які заслужено отримали юні 

музиканти. 

Організатором конкурсу виступив Хмельницький обласний науково-

методичний центр культури і мистецтва, а співорганізатором – Хмельницький 

музичний коледж ім. В.І. Заремби, які забезпечили проведення заходу на 

належному організаційно-професійному рівні. 

До обласного конкурсу юних піаністів серйозно готувалися в класах 

фортепіано мистецьких шкіл області: 66 учасників, дві категорії, академічне 

спрямування конкурсної програми та гідний рівень виконавської майстерності, 

– саме так можна охарактеризувати цей дводенний марафон, який став 

справжнім випробуванням на професіоналізм для викладачів та учнів. 

До складу журі конкурсу увійшли педагоги Хмельницького музичного 

коледжу ім. В.І. Заремби: завідуюча відділом «Фортепіано» Разумова В.А., 

викладачі відділу Волкова Ж.П., Левіатова Е.К., Бернацький В.В. Цьогоріч журі 

очолила старший викладач кафедри спеціального фортепіано Національної 

музичної академії ім. П.І. Чайковського –  Степанюк О.Є. 

Конкурс видався вдалим для багатьох юних музикантів. I-ше місце 

вибороли: 

 Чайка Анна – Славутська ДШМ (викладач Чайка Н.Д.); 

 Хвостова Олександра – ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв 

(викладач Деркач Л.О.); 

 Борінова Юлія – ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв (викладач 

Деркач Л.О.); 

 Дудник Дар’я – ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв (викладач 

Голяницька О.Б.); 

 Антошина Дарія – Хмельницька ДМШ № 2 (викладач Степанова С.А.); 

 Гайсюк Анастасія – Кам’янець-Подільська дитяча хорова школа 

(викладач Слонецька С.П.). 

 

Музейна справа 

 

25 квітня в Хмельницькому обласному художньому музеї 

відбулось урочисте відкриття мистецького проекту Олексія Коваля “Емалі: 

Історія. Україна. Світ”. 

Олексій Коваль – сучасний майстер-емальєр, послідовник київської 

школи емальєрства. В рамках мистецького проекту «ЕМАЛІ: ІСТОРІЯ. 

УКРАЇНА. СВІТ», митець представив понад 20 емалевих творів з різних серій 

та різних років створення. У нашому місті виставка експонується вперше. 



У своїх творах Олексій Коваль щедро і невимушено поєднує кольори й 

орнаменти, використовує інкрустації та елементи малої пластики, заповнює 

квітами антикварні рами, оздоблює старовинні фотографії емалевими окладами, 

веде гру з функціональними та декоративними властивостями об’єктів. Емальєр 

сміливо береться за виконання робіт різного масштабу: від тендітних мініатюр 

до кількаметрових панно. Оскільки емаль вічна, то теми для своїх творів 

художник, філософ і винахідник обирає позачасові: вони передають радість 

життя, його солодкий смак, п’янке відчуття своєї свободи, віри, любові… 

Подорожуючи світом, вивчаючи різні мистецькі техніки, надихаючись 

історією кожної країни, яку відвідав, Олексій створює емалеві картини, 

присвячені різним культурам. На відкритті виставки художник представив не 

лише свої твори, а й тематичні стенди про мистецтво емалі, історію його 

розвитку. Таким чином, роботи митця безперечно привернуть до себе увагу 

будь-кого, хто цікавиться живописом, скульптурою, декоративно-прикладним, 

ювелірним мистецтвом та не залишать байдужим справжніх поціновувачів 

прекрасного. 

 

Літературно-мистецький захід «Кумедний понеділок замість смішної 

неділі», присвячений 1 квітню – Дню сміху, відбувся у Хмельницькому 

обласному літературному музеї. Перед студентами гуманітарно-педагогічної 

академії, працівниками обласних бібліотек та інших глядачів виступили 

письменники Петро Маліш, Петро Савчук, Михайло Цимбалюк, Анатолій 

Ненцінський, Василь Горбатюк, а також літератори-гумористи Степан Шкапій 

та Ніна Васильчук. 

Особливо щирий сміх викликала інсценізація усмішки Остапа Вишні 

«Птахівництво» у виконанні учнів Ярмолинецького агропромислового центру 

професійної освіти Миколи Бадона, Назара Камінського і Тетяни Семенюк – 

переможців обласного конкурсу юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» 

серед учнів закладів профтехосвіти. 

Із зацікавленням сприйнялася присутніми і виставка гумористичних 

малюнків учасників того ж конкурсу, присвяченого Остапові Вишні. 

В музеї Миколи Островського відбулася презентація виставки “Космічна 

ера”, присвячена Дню космонавтики. Більшість експонатів, які пропонуються 

до огляду – з фондів Музею космонавтики ім. С.П. Корольова, що в 

м.Житомирі. Також демонструються експонати із фондів музею Миколи 

Островського. Гостями заходу були учні Шепетівської школи-гімназії. 

Говорили про перші кроки в розвитку космонавтики та ракетобудування, перші 

здобутки людства на шляху до освоєння космосу. Познайомились ближче з 

постатями Сергія Корольова та Леоніда Каденюка. Найбільше зацікавлення в 

юних відвідувачів музею викликали харчі з раціону космонавтів, моделі ракет 

та  космічних кораблів, а також можливість зробити фото, перевтілившись на 

хвилинку астронавтом. 
 

 

 

 



Бібліотечна справа 
 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці презентовано 

колекцію одягу в етно-стилі студентів кафедри технологічної та професійної 

освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету 

«Розмалюю писанку». Під час презентації, колекцію одягу в етно-стилі 

представила Олена Міщенко, доцент кафедри технологічної та професійної 

освіти і декоративного мистецтва ХНУ. Про український костюм як мистецький 

витвір, який відображає побутові, соціальні та обрядові функції, етнічні мотиви 

в сучасному одязі розповіла Лариса Корницька, майстер народного мистецтва, 

член Спілки дизайнерів України, доцент кафедри технологічної та професійної 

освіти і декоративного мистецтва ХНУ. Здійснено інформаційне повідомлення 

«Українське вбрання – частка народної душі», продемонстровано відео 

«Святкове вбрання із різних історико-етнографічних регіонів України» та 

презентовано книжково-ілюстративну виставку «Український літопис 

вбрання». У заході взяли участь викладачі й студенти Хмельницького 

національного університету та учнівська молодь Хмельницького професійного 

ліцею № 8.  
 

 Літературний тур на Хмельниччині здійснив автор дитячих книг 

Олександр Зімба.  Гостя зі Львова приймали Старокостянтинівська, 

Деражнянська, Летичівська, Гвардійська, Хмельницька № 12, Кам’янець-

Подільська № 6 бібліотеки для дітей та освітні заклади міста і області. 

Не секрет, що пан Олександр вміє зацікавити дітвору не лише власними 

книгами, але й   життєвими історіями, веселими розвагами та подарунками на 

згадку. Безпосередність наймолодших школяриків вражала. Діти активно брали 

участь у вікторинах, задавали запитання. Олександр Іванович демонстрував 

відео та мультфільми про себе та про героїв своїх книг. Переглядаючи їх, діти 

разом з автором аплодували, підспівували та навіть пританцьовували в такт. У 

юних книголюбів залишилися приємні враження від спілкування з творцем 

дитячих книг. Традиційно, на згадку про зустріч, автор подарував книги  

бібліотекам та читачам. 

 

На базі  Хмельницької обласної  бібліотеки для юнацтва стартував новий 

проект – «Школа волонтерів», організований спільно з  ГО «Молодь за краще 

майбутнє» за підтримки  Хмельницького міського управління молоді і 

спорту.     У такому форматі  Школа  є лише в Хмельницькому. Програма 

«Школи волонтерів» міститиме  8 навчальних сесій і триватиме протягом 

місяця.  Під час навчання учасники пройдуть практичний і теоретичний курс 

волонтерської діяльності та проектного менеджменту. До того ж усі охочі 

матимуть можливість написати власний проект. Викладатимуть в школі  

найкращі громадські активісти міста Хмельницького та волонтери з досвідом. 

Учасники, які пройдуть весь курс навчання ввійдуть до єдиного реєстру 

волонтерів при Хмельницькій міській раді. 



Відбір учасників школи волонтерів проходив протягом трьох тижнів. За 

цей час надійшло близько ста анкет. Було онлайн анкетування, де кожен міг 

прописати свою мотивацію та своє бачення стосовно того, якою має бути 

школа. За результатами цих відповідей   було відібрано 40 учасників. 

До школи потрапили школярі-старшокласники і студенти 1-3 курсів вузів. 

Юним хмельничанам на першому занятті, яке відбулося 10 квітня, пообіцяли 

нові можливості не тільки в добровільній допомозі іншим людям, але   й  для 

ширшого і цікавішого дозвілля.   
 

До свята Великодня 
 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся 

майстер-клас з виготовлення глиняних свищиків «Писанкові барви». Захід 

організовано за участі Людмили Тершівської, викладача кераміки та 

скульптури Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва та учнівської молоді Хмельницького вищого 

професійного училища № 25. 

Під час проведення майстер-класу учасники познайомилися з історією 

народної глиняної іграшки, її етнічною та обрядовою особливостями, дізналися 

про властивості матеріалу, специфіку роботи з глиною, секрети зберігання та 

декорування виробів. Не стримуючи своєї фантазії і від душі насолоджуючись 

творчим процесом учні самостійно змайстрували іграшку та прикрасили її за 

власним смаком. 

Інформаційною підтримкою стала книжково-ілюстративна виставка 

«Писанкові барви», що була оздоблена пасхальною атрибутикою. 
 

У відділі мистецтв Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва в 

передсвяткові дні організовано цикл    майстер-класів для всіх бажаючих 

долучитися до створення  завжди вічної та чарівної писанки. Прагнули 

опанувати мистецтво писанкарства читачі бібліотеки під керівництвом 

викладача Хмельницької дитячої школи мистецтв Уляни Музики.  Молода 

писанкарка змогла зацікавити юних художників мистецтвом традиційного 

оформлення великодніх яєць. Діти робили лише перші кроки в опануванні  

мистецтва пасхального творення, але якими вправними та старанними були їх 

намагання пізнати таємниці та секрети цього чарівного давнього мистецтва.  
 

Відкриття виставки “Блага звістка” відбулося в обласній бібліотеці для 

дітей імені Т.Шевченка.  Роботи вихованців Хмельницької дитячої школи 

мистецтв, які представлені на виставці, випромінюють душевну доброту та 

щирість, дивують і заворожують, відволікають від буденності і ваблять 

загадковістю.  Янголи-охоронці оселі, янголи-пекарі, янголи-сну, янголи у 

святковому вбранні, янголи-музики, янголи-пастушки та барвисті картини, 

сповіщають нам, що наближається найвеличніше свято – Пасха. Викладачі 

дитячої школи мистецтв Цвігун Алла та Чебан Олена цікаво розповіли про 

техніку виготовлення янголів та повідали, яку звістку кожен з них сповіщує. 

 



У Кам’янець-Подільській центральній районній бібліотеці  підготували 

майстер-клас «Писанкові очі – Всесвіту», який провела Світлана Ряба, вчитель 

хімії та трудового навчання Рихтівської ЗОШ  І-ІІ ступенів. Майстриня 

розповіла про своє захоплення сувенірами з  яскравих клаптиків, обривків 

серветок і шматочків кольорового паперу, фетру та  пластика. Свої саморобки 

до Великодня вона представила як окрему композицію «Вироби до Великодня». 

 

Нетішинський міський краєзнавчий музей порадував своїх відвідувачів 

майстер-класом. Цього разу створювали сувенір-курочку, у який можна 

заховати яєчко, цукерки, чи інший сюрприз рідним та близьким. 

Майстер-клас, який відбувся  у виставково-лекційній залі музею, провела 

знайома багатьом нетішинцям місцева майстриня Тетяна Ходак. Організатором 

виступила Оксана Іванець, науковий співробітник музею. А справжню фото – 

сесію під час заходу провів чоловік пані Тетяни Володимир Ходак. 

Очевидно, що для більшості школярок, учасниць майстер-класу, така 

творча праця виявилась ще й непоганим уроком зі швейної справи. 

Всі учасниці, окрім своїх чудових «курочок», отримали неабияку порцію 

гарного настрою. А найвправнішим маленьким майстриням дісталися ще й 

додаткові бонуси – сувенірчики від Тетяни Ходак. 

 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці презентовано 

колекцію одягу в етно-стилі студентів кафедри технологічної та професійної 

освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету 

«Розмалюю писанку». 

Під час презентації, колекцію одягу в етно-стилі представила Олена 

Міщенко, доцент кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва ХНУ. Про український костюм як мистецький витвір, який 

відображає побутові, соціальні та обрядові функції, етнічні мотиви в сучасному 

одязі розповіла Лариса Корницька, майстер народного мистецтва, член Спілки 

дизайнерів України, доцент кафедри технологічної та професійної освіти і 

декоративного мистецтва ХНУ. Здійснено інформаційне повідомлення 

«Українське вбрання – частка народної душі», продемонстровано відео 

«Святкове вбрання із різних історико-етнографічних регіонів України» та 

презентовано книжково-ілюстративну виставку «Український літопис 

вбрання». 

У заході взяли участь викладачі й студенти Хмельницького 

національного університету та учнівська молодь Хмельницького професійного 

ліцею № 8.  

 

 

 

 

 

 

 



Бібліотечні заходи в рамках відзначення   

знаменних подій та пам’ятних дат 
 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці стартував ХII 

Обласний Форум «Книжкова весна на Хмельниччині», приурочений до 

Всесвітнього дня книги та авторського права. 

Книжкова весна на Хмельниччині зібрала чимало однодумців, усіх тих, 

хто творить, шанує й розвиває друковане слово, популяризує його, доносить до 

жителів Хмельниччини його кращі зразки. 

В церемонії відкриття взяли участь представники управлінь культури, 

національностей, релігій та туризму, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Хмельницької ОДА, ТОВ «Книжковий світ», бібліотечних, 

музейних установ, навчальних закладів, громадських організацій, студентська 

молодь, подільські письменники: Василь Горбатюк, Віталій Міхалевський, Ніна 

Шмурикова, Ольга Лихогляд, Людмила Шостацька, Володимир Олійник, Борис 

Кузіна. 

В програмі форуму відбулись – презентації нових книг, зустрічі з 

авторами книг, діалоги, обговорення, перегляди новинок та книжкових 

виставок, відзначення рейтингових книг року. Всього 14 заходів загальною 

кількістю понад 500 відвідувачів. 

За підсумками обласного читацького рейтингу «Краща книга 

Хмельниччини – 2017 року»  дипломами були нагороджені: 

у номінації «Художня література» – Лора Підгірна за роман «Червона 

Офелія»; 

у номінації «Науково-популярне видання» – Володимир Захар’єв, Ігор 

Старенький, Сергій            Шпаковський за видання «Замки, фортеці, 

пізньосередньовічні міські укріплення Хмельницької області»; 

у номінації «Довідкове видання» – Олекса Тимощук, Микола Зведенюк, 

Василь Климчик за видання   «Ліси Хмельниччини». 

За підсумками читацького рейтингу Хмельницької ОУНБ «Найбільш 

резонансна краєзнавча книга року» у номінації «Науково-популярне видання» 

диплом вручено  Юрію  Блажевичу; за видання “Нариси історії православ’я 

Поділля, у номінації «Довідкове видання» Петру Малішу; за видання 

«Безкровний серпень», Богдану Теленько за видання «Соловецький мартиролог 

Поділля». 
 

До Міжнародного дня ромів у Хмельницькій обласній універсальній 

науковій бібліотеці організовано перегляд та обговорення документальної 

стрічки “Ромська мрія» режисера Романа Бондарчука з колекції Міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. 

Учасниками Засідання клубу соціального та правового кіно Docudays UA були 

завідуюча сектору національностей та релігій управління культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержад-

міністрації Олена Западенко, керівник Хмельницького Офісу Мережі правового 

розвитку при ГО “Подільська правова ліга” Анастасія Площинська, практичний 

https://www.facebook.com/pages/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/139702576648108?fref=mentions
https://www.facebook.com/events/206635296594224/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/events/206635296594224/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/bookks1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005343279514&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011600658409&fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/139702576648108?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/139702576648108?fref=mentions
https://www.facebook.com/DocudaysUA/?fref=mentions
https://www.facebook.com/DocudaysUA/?fref=mentions
https://www.facebook.com/events/141723896663636/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008721637538&fref=mentions
https://www.facebook.com/anastasia.ploshchynska?fref=mentions


психолог Центру соціальних служб для сім’ї та молоді Антоніна Виговська та 

працівники Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. В ході перегляду короткометражок обговорювались питання 

соціалізації ромів, усталених в суспільстві стереотипів сприйняття та 

проблемних сторін їх способу життя, подолання нерівності у здобутті ромами 

освіти та працевлаштуванні, наданні юридичної допомоги та законодавчому 

регулюванні ряду питань. Учасники акцентували увагу на необхідності 

поширення інформації щодо походження, особливостей традицій та культури 

ромської спільноти, виховання толерантного ставлення до них, оволодіння 

психологічними прийомами боротьби з введенням в оману та уникнення 

шахрайства. 

 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці проведено 

урок пам’яті «Безмежна відданість людям і землі» до 100-річчя від дня 

народження Григорія Івановича Ткачука, двічі Героя Соціалістичної Праці, 

голови правління колгоспу «Україна» Городоцького району. 

У заході взяли участь: Литовка Дмитро Гаврилович – почесний 

громадянин Хмельниччини, ветеран сільськогосподарської праці, учасник 

війни, колишній перший заступник голови Хмельницького облвиконкому; 

Купратий Володимир Іванович – ветеран праці, голова обласної ради 

організації ветеранів; Шаренко Марія Григорівна – донька Григорія Івановича 

Ткачука, заступник головного лікаря з лікувальної роботи обласної лікарні, 

заслужений лікар України, кандидат медичних наук; Орловська Надія 

Михайлівна – старший викладач кафедри менеджменту Хмельницького 

інституту післядипломної педагогічної освіти; члени обласної ради організації 

ветеранів; учнівська молодь Хмельницького колегіуму імені Володимира 

Козубняка. 

В рамках заходу присутні дізналися про життя і діяльність знаного 

новатора сільськогосподарського виробництва, який своєю працею прославив 

село Лісоводи та й загалом Хмельниччину, переглянули біографічні 

відеоматеріали та ознайомились з книжково-ілюстративною 

виставкою «Григорій Ткачук: легенда і дійсність». 

Бібліотека отримала в подарунок від доньки Григорія Івановича науково-

документальне видання «Працею звеличені. Герої праці – випускники 

Подільського державного аграрно-технічного університету». 

 

Під назвою «Книга зцілює душу» в ХОУНБ відбулася творча зустріч з 

поетесою, членом Національної спілки письменників України, головою 

Старокостянтинівського міського осередку Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка Лідією Ярохно. 

Почесними гостями заходу були колеги по перу та шанувальники 

творчості поетеси: Петро Маліш, Віталій Міхалевський, Галина Корицька, 

Микола Кульбовський, Микола Мачківський, Анатолій Ненцінський, Любов 

Сердунич, Ніна Шмурікова, Михайло Цимбалюк, Валентина Байталюк та 

студентська молодь Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 



Музичною окрасою зустрічі були виступи Леоніда Мазура – виконавця 

авторської пісні, Івана Пустового – композитора і поета, аранжувальника, 

заслуженого діяча естрадного мистецтва України та Терещук Ольги – 

студентки музичного коледжу ім. В. Заремби. 

 

 З нагоди 32-х рокових Чорнобильській трагедії: 

 У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся 

екологічний урок «Чорнобиль – попередження набат, його уроків людство не 

забуде». Захід проходив за участі Івана Клименка, ліквідатора наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС, переселенця м. Прип’ять, члена Хмельницької міської 

організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

України» та учнівської молоді НВО № 5. В ході проведення заходу, Іван 

Петрович, як очевидець, розповів учасникам про трагічні події найбільшої 

техногенної катастрофи людства, що сталися вночі 26 квітня 1986 року 

неподалік старовинного українського містечка Чорнобиля, участь у ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, за що був нагороджений Знаком за 

ліквідацію аварії на ЧАЕС, Знаком народної пошани «За громадянський 

подвиг» та  Грамотою Кабінету Міністрів України. На завершення заходу 

працівники бібліотеки презентували книжкову виставку «Чорнобиль. Трагедія. 

Пам’ять» та продемонстрували фрагмент відео-фільму «Чорнобиль. Як це 

було…»; 

Для читачів обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г.Шевченка були 

проведені актуальні репортажі “Чорнобиль. Двадцять шосте квітня” та 

“Екологічне лихо 32 роки потому…”. Заходи ще раз нагадали всім про 

Чорнобильську катастрофу та її ліквідаторів, які ціною неймовірних зусиль, а 

часто і власного життя, змогли локалізувати жахливі наслідки того, що сталося, 

а також про те, що відбувається в зоні відчуження в теперішній час. 

Відеофільми  “Чорнобильська катастрофа” та “Битва за Чорнобиль” 

продемонстрували мужність та героїзм перших пожежників-ліквідаторів аварії. 

Затамувавши подих, діти слухали про трагічні події тих днів, достовірну 

інформацію про причини і наслідки чорнобильської трагедії. Запаленою 

свічкою і хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих 

ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. 
 

До вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в 

Кам’янець-Подільській центральній районній бібліотеці  провели  історичний 

екскурс «Депортація кримськотатарського народу у Другій світовій війні». 

Співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею - 

заповідника Ірина Лехіцька розповіла про історію, культуру та традиції 

кримськотатарського народу та ознайомила молодь  з історією 

кримськотатарського народу у ХХ- ХХІ ст., наголосивши, що в травні буде  74- 

річниця депортації з Криму кримських татар. У 1944 році злочинна акція 

призвела до масових людських жертв та завдала непоправної шкоди 

кримськотатарському народу, і звісно трагічним чином вплинула на його 



історичний шлях. Присутніх зацікавив фрагмент з фільму  «Річниця депортації 

кримськотатарського народу». 

Депортація  у 1944 році  під час Другої світової війни обійшлася 

кримськотатарському народу дорогою ціною, тому важливо сьогодні 

формувати  у сучасного покоління уміння аналізувати та зіставляти історичні 

явища і факти.  
 

Підвищення кваліфікації 
 

У зв’язку з впровадженням у бібліотеках України Універсальної десяткової 

класифікації, обласна універсальна наукова бібліотека продовжує проведення 

серії семінарів-практикумів для працівників відділів комплектування районних, 

центральних міських та опорних бібліотек ОТГ. 

18 квітня проведено перший в поточному році захід для 45 фахівців. Під 

час занять слухачі ознайомились з основними та допоміжними таблицями УДК 

та їх використанням в роботі бібліотек, методикою індексування 

інформаційних ресурсів, правилами побудови складних індексів УДК за 

допомогою допоміжних таблиць Універсальної десяткової класифікації, а 

також ресурсами для самоосвітньої діяльності в контексті опанування 

методології класифікування. 

Заняття відкрила директор бібліотеки Чабан К.А., навчання провели фахівці 

ОУНБ: заступник директора Маковська В.В., завідуюча відділом формування, 

наукового опрацювання фондів Лавренчук І.О., завідуюча сектором наукової 

обробки документів Пірог Л.А., провідні бібліотекарі Лемешева І.Б. та Синиця 

О.Г. 

Бібліотекарі області отримали не тільки теоретичні знання, а й практичні 

навички, спробувавши самостійно систематизувати документи за УДК. 

Під кінець практикуму учасники обговорили проблемні в їхній роботі 

питання по індексуванню документів за таблицями УДК, отримали 

консультації щодо обліку документів  в сумарних книгах та «Щоденниках 

роботи бібліотек».  

 

 

 


