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за квітень 2020 року 

 

Загальні питання 

 

 Згідно розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 30.03.2020 року № 60/2020 р/к «Про переведення І. 

Михайлової»  начальником управління інформаційної діяльності, культури, 

національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації 

призначено Інну Михайлову. 
https://www.adm-km.gov.ua/doc/directions/2020/03/060rk_300320%D0%9D.pdf 

У залі Хмельницької міської ради діє виставка робіт викладачів 

Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва. Представлено 51 творів у техніках живопису, графіки, батику 

писанкарства. Виставку робіт представлено онлайн:  

 https://youtu.be/JQYonFMpMG0 

 

Бібліотечна справа 

 

З метою популяризації книг, читання публічні бібліотеки для дітей 

області взяли участь в обласній онлайн – акції «Книга, яку я читаю зараз». 

З нагоди свята Воскресіння Христового у бібліотеках області проведено 

Великодні онлайн: фестивалі, виставки-конкурси, майстер-класи та уроки 

майстерності. Зокрема у бібліотеках Хмельницької міської ЦБС: бібліотеці-

філії № 11 – святковий флешмоб «Великодні Смаколики», бібліотеці-філії для 

дітей № 12 – майстер-класи з хенд-мейду «Великодній сувенір», бібліотеці-філії 

№ 9 – онлайн-виставка «Дива рук художників». 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

 

З метою виявлення та дослідження читацьких уподобань та попиту на 

книги авторів та видавців Хмельницької області, заохочення до використання 

друкованих видань як джерел інформації та стимулювання до активного 

читання літератури краєзнавчого характеру проведено обласне дослідження 

«Краща книга Хмельниччини - 2019». Участь у онлайн-питуванні у гул-

формі взяли 732 респоденти. Деталі за посиланням: 

http://ounb.km.ua/vistavki/kr_knuga/  

В рамках громадських обговорень бібліотека проводить обласне 

дослідження «Бібліотечне обслуговування мешканців громад: складові успіху». 

Анкета користувача https://forms.gle/4vgwuQrEQg7TXwvx9 . 

Учасники клубу органічного землеробства бібліотеки «Успішний дачник» 

на час карантину залишаються вдома, спілкуються онлайн та шиють захисні 

маски. Зініціювала виготовлення засобів індивідуального захисту активна 

https://www.adm-km.gov.ua/doc/directions/2020/03/060rk_300320%D0%9D.pdf
https://youtu.be/JQYonFMpMG0
http://ounb.km.ua/vistavki/kr_knuga/
https://forms.gle/4vgwuQrEQg7TXwvx9


учасниця клубу Коваль Алла Михайлівна 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_04_14_3/2020_04_14_3.php  

Працівники бібліотеки продовжують онлайн знайомити користувачів з 

найцікавішими книгами у розділі «Бібліогурман» 

http://ounb.km.ua/bibliogurman/index.php?year=2020&month=4 та блозі 

http://bibliogurman23.blogspot.com/. 

Працівники та користувачі відділу медичної літератури бібліотеки та 

учасники кіноклубу Docudays UA взяли участь в онлайн-дискусії «Медреформа 

під час пандемії: як медики долають нові виклики». Говорили про 

навантаження на лікарів під час пандемії та роботу в умовах нестачі ресурсів, 

підвищений ризик для здоров’я, психологічний та фізичний захист, подолання 

наслідків хвороби. Після обговорення переглянули фільм «Вигорання» 

видатного бельгійського режисера Жерома ле Мера з колекції Міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. 

Працівники бібліотеки, учасники Кіноклубу Docudays UA «Право в 

об`єктиві» та партнери Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги взяли участь у відкритті 17 Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA онлайн. 

 

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

 

Бібліотекарі для комунікації з читачами у вайбері створили групу 

«Цікаво.com». Саме тут діти  спілкуються, діляться враженнями від прочитаних 

книг, дізнаються про цікавинки у літературному просторі. А також 

переглядають цікаві та творчі завдання від бібліотекарів. 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=115
3 
 

Онлайн читання казок «Казковірус» «Казочка про писанку» 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=115
2 

 

Онлайн конкурс «Кращий читач карантину» 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1155 

 

великодні майстерилки від бібліотекарів 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1156 

 

 

Театрально-концертне життя 

 

У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному 

театрі ім. М. Старицького пройшли онлайн: 

- вистава - екшен «Свято Онлайн»; 

- вистава за твором М. Байджиєва «Дуель»; 

- вистава «Втеча з Майбутнього; 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_04_14_3/2020_04_14_3.php
http://ounb.km.ua/bibliogurman/index.php?year=2020&month=4
http://bibliogurman23.blogspot.com/
https://docuspace.org/project/burning-out/
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1153
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1153
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1152
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1152
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1155
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1156


- вистава «Світанкова фея». 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтва організував обласну онлайн - виставку творів викладачів 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва дитячих мистецьких 

шкіл. Виставка є підсумковою звітною за 2 останні роки, яка сприяє 

підвищенню майстерності викладачів. На виставці представлено 184 творчі 

роботи в номінаціях «образотворче мистецтво» та «декоративно-прикладне 

мистецтво». Виставку можна переглянути на веб-сайті центру 

https://www.podillyastar.top/2020/04/30/oblasna-onlajn-vystavka-hudozhnih-
tvoriv-vykladachiv-mystetskyh-shkil/ 

Також проведено обласну онлайн виставку художніх виробів майстрів 

народного мистецтва. 

Народний аматорський театр «Дзеркало Всесвіту» Хмельницького 

міського Будинку культури увійшов до трійки переможців на театральному 

фестивалі «Вішак - online». 

 

У Хмельницькій обласній філармонії пройшли онлайн: 

 

- концерт «Сторінки оперної української класики» за участю Степана Дробіта 

(баритон) та Мирослави Слєсар (фортепіано); 

 

- концерт класичної музики до Великодня: орган –  Наталія Молдаван, скрипка 

- Ольга Малик, соліст - Микола Довгальов; 

 

- концерт органної та камерної музики у виконанні Заслужених артистів 

України Наталії Молдован, Миколи Довгальова та Ольги Малик; 

 

 

Музейна справа 

 

Хмельницький обласний художній музей запустив онлайн-проєкт 

«Наші. Музей вдома». Працівники знайомлять з іменами митців, твори яких 

зберігаються у фондах. Це майстри з різних куточків країни та закордону. 

Щочетверга співробітники музею знайомлять у фейсбук з художниками 

хмельничанами та їх творами. #наші_музейвдома #мистецтвовдома #хохм  Проєкт 

«Музей на карантині. Заражаємося мистецтвом» реалізовується спільно з ТВ7 + 

Інформаційний. Це серія онлайн екскурсій наявними експозиціями музею та 

онлайн мистецькі уроки, що ґрунтуються на експонатах з фондів музею.  

Також музей запустив новий проєкт «Розмальовка. Музей вдома». 

Щопонеділка на сторінці в соціальній мережі Facebook публікуються 

розмальовки на основі творів з музейної колекції. Музейники пропонують 

скачати їх, роздрукувати та розмалювати самостійно або з родиною. 
Щоп′ятниці співробітники музею викладають оригінали творів в кольорі. 

Учасники проєкту можуть порівняти оригінали та свої креативні версії. 

Музей запустив творчі флешмоби: #мистецтво вдома, коли учасники в 

домашніх умовах відтворюють видатні твори мистецтва, #хохмнатюрморт - з 

https://www.podillyastar.top/2020/04/30/oblasna-onlajn-vystavka-hudozhnih-tvoriv-vykladachiv-mystetskyh-shkil/
https://www.podillyastar.top/2020/04/30/oblasna-onlajn-vystavka-hudozhnih-tvoriv-vykladachiv-mystetskyh-shkil/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BC
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBdXU3UVzh1MfRdR7hAnu66yjM5Pw6UmXGiOt_7jvSzFrwG6r2QEUtru6wVtLpgGsihp5oqFbbnP9tCLvl2Ew6HP-4_XEMjQQsXgW1xh77bJm_o_QbyEmQ3OGm7tsRblaLPy0BhyT1S48WtNikauJCG2u6e-xvfTlAdd2t72xa360jjkPgqiRNDPtu6rOg2dwfTF5K263PXPGy9K9Dthh2HRsivdjgmh7SB2whgLKsvJzS3P3NmqCvoNUSA3AqtA2Zlz9a5W9DtYxAPmwza6fva9kyt8f4b-ndkUA-vpw7sD7myaUJMXKrczYdajooyhm9mdhKPXsBteW4mit7VQ6DBMQ&__tn__=%2ANK-R


предметів, що оточують вдома, чи продуктів з холодильника, або комори 

можна відтворити живописні натюрморти легендарних українських 

художників, #АРТ-#ізоляція, де учасники показують, як вони проводять час 

вдома на карантині у вимушеній самоізоляції.  

Задля того, щоб самоізоляція проходила весело та пізнавально 

Хмельницький обласний краєзнавчий музей оголосив творчий конкурс на 

кращу тавтограму! В музеї продовжена робота по реалізації віртуального 

проєкту «Музейні мандри». Протягом квітня онлайн-відвідувачі спробували 

себе у ролі орнітослідчого, дізналися про пандемію ХХ століття та святкування 

Великодня на початку ХХ століття. 

В музею історії міста Хмельницького реалізовувався .онлайн-проєкт 

MUSEUM_WEB_EX. Цей проєкт розповідає про визначні будівлі та важливі 

дати, демонструє музейні предмети з власної колекції та створює онлайн-

виставки. Також на сторінках установи можна прочитати історію цікавих 

експонатів з фондів музею, відвідати майстер-класи тощо. 

У WEB-EXпозиції «Великодній настрій» представлена фондова колекція 

писанок у найрізноманітніших техніках, іконопис студійників творчого 

об’єднання «Хранителі спадщини» Ірини Стасюк та Наталії Колесник, картини 

релігійної тематики, графіка ти живопис знаних художників міста з фондів 

музею, вишиті рушники та доріжки Тетяни Міцель. Окрасою виставки є 

колекція з десяти унікальних іконописних писанок авторства Миколи 

Бенедищука – директора Хмельницької школи іконопису «Нікош», що були 

передані автором у фонди музею у 2013 році. 

На YouTube-каналі музею можна відвідати онлайн-виставку "Свою 

Україну любіть!", яка саме експонується в музеї. В експозиції понад 30 

художніх робіт знаних художників міста. Веб-екскурсію виставкою, створеною 

за участю ГО "Хранителі спадщини", проводить хранителька фондів музею 

Вікторія Папонова. Долучитися до відеоперегляду можна тут: 

http://mimh.org.ua/…/veb_ekskursija_khudozhn…/2020-04-03-380 

 

Туризм 

 
12-й туристичний сезон у м. Кам’янець-Подільському відкрили в онлайн -

режимі. Офіційне відкриття туристичного сезону 2020 року тривало впродовж 

трьох днів, з 30 квітня по 2 травня. Цьогоріч сезон отримав назву "Кам’янець 

Digital".  

 Напередодні офіційного відкриття туристичного сезону «Кам’янець 

Digital» було презентовано туристичний сайт http://kamianets.travel/, який 

акумулював в собі повну інформацію про туристичний потенціал міста 

Кам’янця-Подільського. 

 Офіційне відкриття традиційно розпочалось з web-форуму, який відбувся 

у Web-форматі та був присвячений актуальній темі «Діджиталізація 

туристичного сектору як інструмент розвитку в умовах кризи». Міський голова 

Михайло Сімашкевич привітав учасників форуму. Спікерами форуму 

виступили заступник міського голови Вадим Савчук та кваліфіковані 

спеціалісти в галузі туризму: голова Державного агентства розвитку туризму 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPfC14VMoRZIQE_G4F8y8-Q9xSiVwzHSrVbuDbqcM4Hy09c1sUoqr0F-BmZmfNQ9ryYuhAktBQHVHnR6j2Rd9Dg-AJWAae_e4HM8e9E4rkdZkG3ALYE79epGtpHPFegIIQknyEhrZhXNqQsk9Fu2UyTBuMDREefexqmJYQgiqJR3ETkPPu_n2VEHVPrXeXjkYJ6yxklhQsbWEBySMtxj9EyD2CEoj8oIWXaJeQpPHABxrNqBqnmnqL2bmO16KdIl18xku_qx-uJQvOY7h4vRy6skxti-5YCXgNxXLezoTbiQeuGyiGGvOrOrE47_RBlXJaVBTRbhWt8k7Ef3kUb0eECA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPfC14VMoRZIQE_G4F8y8-Q9xSiVwzHSrVbuDbqcM4Hy09c1sUoqr0F-BmZmfNQ9ryYuhAktBQHVHnR6j2Rd9Dg-AJWAae_e4HM8e9E4rkdZkG3ALYE79epGtpHPFegIIQknyEhrZhXNqQsk9Fu2UyTBuMDREefexqmJYQgiqJR3ETkPPu_n2VEHVPrXeXjkYJ6yxklhQsbWEBySMtxj9EyD2CEoj8oIWXaJeQpPHABxrNqBqnmnqL2bmO16KdIl18xku_qx-uJQvOY7h4vRy6skxti-5YCXgNxXLezoTbiQeuGyiGGvOrOrE47_RBlXJaVBTRbhWt8k7Ef3kUb0eECA&__tn__=%2ANK-R
http://mimh.org.ua/news/veb_ekskursija_khudozhnoju_vistavkoju_svoju_ukrajinu_ljubit_v_onlajn_proekti_museum_web_ex/2020-04-03-380?fbclid=IwAR11IewzR0bEXXCIXRs1UNoXiTi4uXJ3FTENmqUjzOenTtHMcvbIYczg-Sg
http://kamianets.travel/


Мар'яна Олеськів, директор Центру міжнародної співпраці Адміністрації міста 

Люблін Кшиштоф Становський, директор Бюро розвитку туризму 

Адміністрації міста Люблін Марцін Кенцько та головний виконавчий директор 

туристичного стартапу Moreinfo Михайло Дьомшин. 

Також, був презентований відео-проєкт «Рекомендуємо екскурсовода» на 

сторінках соціальних мереж Facebook та Instagram – 11 унікальних онлайн-

пропозицій від кваліфікованих гідів-ексурсоводів державного історичного 

музею-заповідника, Національного історико-архітектурного заповідника 

«Кам’янець» та рекомендованих екскурсоводів. 

Велику глядацьку зацікавленість набув марафон віртуальних екскурсій. 

Два дні поспіль провідні фахівці державного історичного музею-заповідника та 

Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» в прямих 

ефірах знайомили віртуальних екскурсантів з музейними експозиціями, 

історичними локаціями та архітектурними пам’ятками. 

Знайшли своїх прихильників майстер-класи від учасників проєкту 

«Унікальний сувенір». Протягом трьох днів відомі в місті майстри Микола 

Шевчук (майстерня «Сувенірщик»), Юлія Марущак (майстерня «PhyArt»), 

Божена Філатова (майстерня «Божена»), Яна Шутяк (майстерня «Elite Candles») 

разом з глядачами виготовляли сувеніри з глини, прикраси з ювелірної смоли, 

створювали різьблені свічки та вишивали оберіг.  

Для найактивніших користувачів Інтернету були проведені онлайн-

розіграші сертифікатів на послуги активного відпочинку. Giveaway провели 

зірки українського шоу-бізнесу – співачка ZOZULYA, репер Хас, комік 

Володимир Черняк та фронтмен гурту «Цвіт кульбаби» Василь Марущак. 

Переможців оголосили 1 травня на сторінці Kamianets Travel в Facebook та 2 

травня на сторінці kamianets.travel.tic в Instagram. Завдяки спонсорам, 

переможці отримали сертифікати на топові атракції міста. 

Родзинкою програми офіційного відкриття туристичного сезону стало 

нове вбрання головної візитівки міста. 1 травня користувачі Інтернету побачили 

зі сторінки Kamianets Travel, в Facebook пряму відео-трансляцію включення 

нової підсвітки Старого замку. Модернізація освітлення передбачає відсутність 

кольорів, лише різні відтінки білого. Підсвічується також каньйон і вперше – 

південний бік замку. 

Книговидання 
 

Вийшло електронне видання анотований каталог видань «Книга 

Хмельниччини 2019», який інформує про краєзнавчі видання, які вийшли 

друком у 2019 році і надійшли у фонди Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки. Каталог адресований всім, хто цікавиться книжковою 

продукцією краю та доступний на сайті бібліотеки  

http://ounb.km.ua/vidanya/2020/kniga2020_5.pdf 
 

Підготувала зав. сектором регіональної та правової інформації Філіпенко 

З.В. 
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