
Хроніка культурного та мистецького життя Хмельниччини у 

лютому 2019 року 

 

До річниці подій на Майдані в Хмельницькій обласній універсальній 

науковій бібліотеці відбулася презентація фотовиставки «Разом і до кінця. 

Від Майдану до АТО». 

Фотовиставка «Разом і до кінця. Від Майдану до АТО» -  проект в 

якому об’єдналися вісім фотографів України з Києва, Рівного, 

Хмельницького та Кам’янець-Подільського. Під час презентації присутні 

поринули у атмосферу подій грудня 2013 р. та зимового періоду 2014 р., 

згадали факти і події, що завмерли на світлинах, подивилися в обличчя 

людей – учасників Майдану. 

Фотохудожники, що взяли участь у заході, Сергій Аніськов (член 

Національної спілки фотохудожників України, куратор фотовиставки, 

фотомитець, громадський діяч); Анатолій Іванов (член Національної спілки 

фотохудожників України, голова Хмельницького обласного осередку 

Національної спілки фотохудожників України, співробітник Хмельницького 

обласного художнього музею, викладач в Хмельницькому музеї-студії 

фотомистецтва); Сергій Зисько(член Національної спілки фотохудожників 

України, автор персональних виставок) ознайомили з історією світлин, 

розповіли про фото людей, на яких навіки збереглись усміхнені обличчя, і 

біль, і самоповага, і патріотизм, і неймовірна енергія. 

 

21 лютого, в рамках відзначення 30-ти річчя виведення військ з 

Афганістану, в Кам’янець-Подільській центральній міській бібліотеці імені 

Костя Солухи відбулася презентація книги пам’яті «Афганістан. Обпалені 

війною». Видання підготовлене Кам`янець-Подільською міською спілкою 

ветеранів Афганістану і видана у видавництві ТОВ «Друкарня «Рута». На цей 

захід завітали воїни-афганці, представники громадських організацій, 

навчальних закладів міста, закладів культури, автори поезій, що ввійшли до 

видання. 

Голова спілки ветеранів Афганістану Володимир Дудко представив 

публіці книгу, присвячену ветеранам афганської війни Кам’янеччини, в якій 

висвітлені важкі будні воїнів-афганців у період виконання ними свого 

інтернаціонального обов’язку та їхнього життя після служби. Учасник 

бойових дій Володимир Панчеха охарактеризував видання в цілому, де 

охоплено біографічні дані 124 осіб та епізоди їхньої боротьби в Афганістані, 

які внесено до книги. Володимир Євменович звернув увагу присутніх на 

розміщену в книзі карту дислокації радянських військ на території 

Демократичної Республіки Афганістан 1979-1989 рр. та карту місць 

захоронень кам’янчан, полеглих в ДРА. Валентин Кособуцький поділився 

історією заснування міськрайонної спілки ветеранів Афганістану, створення 

Меморіального комплексу на честь 35-ти офіцерів, випускників К-ПВВІКУ, 

що загинули в афганській війні та відкриття пам’ятника полеглим в 



Афганістані в Кам’янці-Подільському. Дизайнер книги Дмитро Аносов 

розповів про втілення своїх задумів в оформленні цього видання. Родзинкою 

заходу стало вручення  всім присутнім у подарунок презентовану книгу честі 

та патріотизму від ветеранів Афганістану. 

 

З нагоди Міжнародного дня рідної мови в Хмельницькій обласній 

універсальній науковій бібліотеці відбулось літературно-мистецьке 

свято «Кращої, ніж рідна, мови не буває…». Почесними гостями свята були: 

Віталій Міхалевський – поет, голова Хмельницького обласного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, член Національної 

спілки письменників України; Віталій Мацько – доктор філологічних наук, 

письменник, журналіст, член Національної спілки письменників України; 

Ніна Шмурікова – поетеса, член Національної спілки письменників України; 

Фатіма Чергіндзія – солістка обласної філармонії; Марія Дем’янюк – 

кандидат філологічних наук, доцент Хмельницького національного 

університету. 

Під час заходу присутні ознайомилися з історією походження 

української мови, поринули у чудовий і прекрасний світ нашої рідної мови, 

відчули її багатство, мелодійність, красу, дізналися про роль мови у житті 

людини, її значення для української нації і держави. Відчути всю красу і 

милозвучність рідної мови гості могли послухавши пісні у виконанні 

вокального ансамблю «Дивосвіт» Хмельницького музичного коледжу ім. В. 

Заремби. Під час заходу відбулась презентація книжкової виставки «У ріднім 

слові – цілий світ». 

 

До Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні в Хмельницькій 

обласній універсальній науковій бібліотеці відбулась презентація 

заслуженого журналіста України Станіслави Людвігівни Старостіної «Ти – 

Герой України». 

В книзі представлено реальні історі про непросту долю солдата, яким 

випали найтяжчі випробовування – пройти через пекло найкривавіших 

бойових дій антитерористичної операції – Широкине, Іловайськ, Мар’їнку, 

Донецький аеропорт, Дебальцеве, Авдіївку. Чимало з них повернулися 

додому з важкими травмами, проте не нарікають на своє майбутнє, мужньо 

та стійко долають буревії життя. 

У презентації взяли участь: автор книги Станіслава Старостиної; герої 

книги, учасники бойових дій в зоні АТО: Владислав Ящишин  та Олег 

Рожко; керівник громадської організації «Всеукраїнська спілка учасників 

бойових в АТО «Побратими України» у Хмельницькій області Сергій 

Дудар; викладачі та студентська молодь Хмельницького кооперативно-

торгівельного інституту, громадськість міста. Для учасників заходу 

організано книжкову виставку «Серце віддаю Україні». 

 



19 лютого в обласній бібліотеці для юнацтва презентували   книги 

відомого українського політолога, громадського діяча, журналіста 

Олександра Вікторовича Никонорова «Коли розвалиться імперія: тенденції 

розвитку сепаратизму в путінській Росії» та «Заручники долі». 

Книги видано  посмертно, адже він  трагічно загинув 6 вересня 2017 

року в дорожній аварії  разом з  колегами   Олексієм Курінним, Олександром 

Маслаком, журналістом Володимиром Карагяуром та громадським 

активістом Сергієм Поповим, повертаючись одним авто до Києва із Варшави, 

де були на міжнародній конференції з питань гібридної війни. 

 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулась 

презентація 19 випуску науково-краєзнавчого збірника «Хмельницькі 

краєзнавчі студії». До збірника увійшли наукові та краєзнавчі дослідження 

членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців 

України з історії Поділля, про видатних людей Хмельниччини, народні 

промисли та ремесла. 

Цей випуск присвячений ювілярам-науковцям: Марковій С.В., доктору 

історичних наук, професору Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; Стеньгач Н.О., кандидату історичних 

наук, професору Хмельницького університету управління та права та 

краєзнавцю Гальчак С.Д. 

Для учасників презентації експонувалась книжкова виставка літератури 

«Наукові праці краєзнавців Хмельниччини». 

 

П’ятнадцятого лютого в Україні відзначається День вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав. Саме на честь багатьох 

тисяч військових, які брали участь у бойових діях на території усієї земної 

кулі, на честь усіх, хто боронив і продовжує боронити свободу, незалежність 

і мир українського народу 13 – 14 лютого Хмельницьким обласним науково-

методичним центром культури і мистецтва проведено обласний героїко-

патріотичний фестиваль-конкурс «Червона калина». 

Організатором фестивалю-конкурсу є управління культури, 

національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації. 

Загалом у конкурсі взяли участь 124 творчих одиниці. 

Гран-прі фестивалю-конкурсу за рішенням журі отримала Наталія Маринчак 

– студентка Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби. 

У номінації «Вокал»  (солісти, молодша вікова категорія): 

1 місце зайняла Беата-Марія Шукайло – учениця Хмельницької дитячої 

музичної школи № 1 імені Миколи Мозгового; 

2 місце розділили Любомир Баранов, Владислава Коновалюк – учні 

Хмельницької дитячої музичної школи №2, Олександра Кушнірук – учениця 

дитячої школи мистецтв міста Красилова; 

3 місце посіла Надія Рудзенко – учениця Старосинявської дитячої музичної 

школи. 



У номінації «Вокал» (солісти, старша вікова категорія): 

1 місце журі присудило Олегу Прокопишену – студенту Кам’янець-

Подільського коледжу культури і мистецтв; 

2 місце  зайняли  Інна Лисаківська (с. Велика Яромирка Городоцького 

району) та Наталія Венглюк – учениця Антонінської дитячої музичної 

школи; 

3 місце у Анни Пиптюк – студентки Кам’янець-Подільського коледжу 

культури і мистецтв, Ганни Сосновської (Хмельницький район), Олександри 

Абашиної – учениці Деражнянської районної дитячої школи мистецтв, 

Юрчук Ольги – солістки Гуменецького сільського будинку культури та 

Людмила Бахмацької – методиста Білогірського районного будинку 

культури. 

У номінації «Вокальні ансамблі» (молодша вікова категорія): 

1 місце зайняла старша вокальна група «Барви» дитячої школи мистецтв 

міста Красилова (керівник Таїсія Данилюк); 

2 місце посів хор вокально-хорового відділу Хмельницької дитячої музичної 

школи №2 (керівник Лілія Петрусь, концертмейстер Олена Прохніцька); 

3 місце журі присудило зразковому фольклорному гурту «Родовід» 

Антонінської дитячої музичної школи (керівник Тетяна Підберезна). 

У номінації «Вокальні ансамблі» (старша вікова категорія): 

1 місце – дует «Поляночка» Полянського сільського будинку культури 

Судилківської об’єднаної територіальної громади та квартет L.I.T.O. з 

м.Городка (керівник Тетяна Горват); 

2 місце – мішана вокальна група Волочиського міського будинку культури 

«Гармонія» (керівник Володимир Гуменюк) та народний аматорський 

фольклорний ансамбль «Джерело» Кам’янець-Подільського коледжу 

культури і мистецтв (керівник – Тетяна Столаба); 

3 місце поділили вокальний дует «Anima» Антонінської дитячої музичної 

школи та народна аматорська вокальна група «Смотричанка» Смотрицької 

ДМШ (керівник – Світлана Козярук). 

У номінації «Художнє слово» (солісти): 

1 місце журі присудило Миколі Чайці з міста Кам’янця-Подільського; 

2 місце зайняли  Альбіна Шелест – учениця Маківського НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів, колегіум», Ігор Сушко – студент Кам’янець-Подільського коледжу 

культури і мистецтв, Марина Войтюк – студентка Кам’янець-Подільського 

коледжу культури і мистецтв; 

3 місце посіли Дмитро Мрих – студент Кам’янець-Подільського коледжу 

культури і мистецтв та Михайло Нарожний (БК Полонської МР ОТГ). 

У номінації «Художнє слово» (колективи): 

1 місце присуджено народній аматорській театру-студії «На Зарванській» 

Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв (керівник Ольга 

Козак); 

2 місце зайняли Веселовський Андрій, Михальський Сергій, Пилипчук 

Віталій – студенти Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. 



Усі учасники отримали дипломи за участь та пам’ятні сувеніри. Загалом 

фестиваль-конкурс виявив зрослу виконавську майстерність учасників, 

сприяв популяризації художніх творів героїко-патріотичної тематики, 

патріотичному вихованню населення, формуванню національної 

самосвідомості. На заході було вшановано пам’ять учасників бойових дій на 

території інших держав. 

 

1 лютого в обласній бібліотеці для  юнацтва відбулася цікава 

літературна подія – презентація шостої   збірки подільського поета Миколи 

Чевелюка “ДNK NАЦІЇ”. Микола Чевелюк за фахом вчитель математики і 

фізики, все  своє трудове життя присвятив навчанню та вихованню  

підростаючого покоління. А поезія – то його захоплення з підліткового віку. 

Талановитого юнака з Білогірщини запримітив тодішній редактор районної 

газети, незабутній Микола Федунець. Саме він, розгледівши іскру  Божу в 

школяра, благословив його на пошук творчого шляху.  Ще працюючи 

вчителем, Микола Вікторович видав свою першу книгу, а  справжній 

поетичний ужинок зібрав вже перебуваючи на заслуженому відпочинку, коли 

з’явилось більше часу  для творчості. 

Його вірші  відображають всю гаму почуттів справжнього українця – 

любов до Батьківщини, до матері, до рідного подільського краю, української 

мови, вболівання за долю України, яка переживає нині важкі часи, гордість та 

біль  за наших воїнів, що боронять державу від агресора. Є в його доробку і 

книжка  віршів для дітей. На презентацію книги завітали колеги по перу, 

бібліотекарі, студенти медичного коледжу, рідні та друзі пана Миколи.  

Розповідь Миколи Вікторовича про свій життєвий і творчий шлях 

супроводжувалась читанням його віршів, як самим автором, так і 

запрошеними гостями. Дуже гарно звучали поезії у виконанні студентів-

медиків. З важливою подією-презентацією книги Миколу Чевелюка 

привітали  члени Конгресу літераторів України на чолі з Анатолієм 

Захар’євим,  фахівці обласної юнацької книгозбірні, юні читачі. 

 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 

презентація книги «Московська брехня» журналіста, письменника, голови 

Хмельницької обласної організації Національної спілки письменників 

України Петра Івановича Маліша, яка вийшла за фінансової підтримки 

Хмельницької обласної ради і управління культури, національностей, релігії 

та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації. 

У творчому доробку письменника є чимало історико-публіцистичних 

видань: «Розгул червоного диявола», «Розгул диявола триває», 

«СТАЛІНОїди», «Безкровний серпень» та ін., які завоювали значну повагу та 

авторитет серед читачів. І сьогодні, автор представив своїм читачам нове 

публіцистичне видання «Московська брехня», де розвінчує нав’язані 

московитами українцям міфи про «спільність», «єдиний народ», 



«старшобратство». В ході презентації відбувся діалог істориків, краєзнавців, 

письменників та журналістів про роль сучасної публіцистики у висвітленні 

подій у новітній історії. 

 


