
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за серпень 2020 року) 

 

Згідно з протоколом Позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій № 25 від 26 червня у 

Хмельницькій області введено послаблення карантину до 31 серпня. Всі заклади 

культури працюють з дотриманням карантинних вимог. 

 28 серпня у Хмельницькому відбулися читання літературних творів 

Івана Франка з нагоди 164-ї річниці від дня його народження за участю голови 

обласної організації спілки письменників України Петра Маліша, голови 

обласної організації «Просвіта» Віталія Міхалевського, директора літературного 

музею Василя Горбатюка, пісняра Йосипа Осецького. 

 20 серпня у м. Хмельницький розпочався місячний джазовий онлайн-курс 

навчально-просвітницької програми «ПоJаZZуємо?!», ініційований 

Управлінням культури і туризму Хмельницької міської ради за підтримки 

Українського культурного фонду. Програмою «ПоJаZZуємо?!» передбачено 

онлайн-заходи, що популяризують цей музичний напрям серед містян. Серед 

запрошених зірок, які дали свою згоду на участь, чимало відомих джазових 

виконавців з України й за кордону. Проєкт триватиме упродовж місяця – з      20-

го серпня до 20-го вересня. Детальніше за посиланням:  

https://www.kult.km.ua/anons/view/240. 
По всій області цьогоріч було відзначено День Державного Прапора 

(23 серпня) та День Незалежності України (24 серпня). З нагоди державних 

свят організовано низку урочистих культурно-мистецьких акцій. Святкові 

урочистості відбувалися у містах, районних центрах та ОТГ за участю керівників 

районів, представників районних державних адміністрацій, виконавчого апарату 

районних рад, керівників районних установ, організацій, громадських 

організацій. Заходи проходили з дотриманням дистанцій та карантинних 

обмежень. У ці святкові дні подоляни вшанували пам’ять видатних діячів 

українського державотворення, загиблих учасників Революції Гідності, 

учасників АТО. З нагоди державних свят вручалися почесні грамоти, подяки, 

пам’ятні подарунки жителям громад, фахівцям, громадським діячам. Квіти 

вдячності лягали до Меморіальної стели Героям Небесної Cотні та загиблим 

учасникам російсько-української війни, пам’ятників Героям Небесної Сотні. 

Цього дня квіти вдячності також лягли до підніжжя пам’ятника Тарасові 

Шевченку, В’ячеславу Чорноволу та пам’ятного знака «Ангел скорботи», до 

пам’ятних знаків героям, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність 

нашої держави. 

5 серпня в Хмельницькому міському управлінні культури та туризму 

відбулася презентація мистецького проєкту «Пам’ятники Богдану 

оживають». У рамках проєкту до 425-річного ювілею Богдана Хмельницького 

створюється фільм-вистава. У його основі лежить театралізоване вуличне 

дійство, в якому будуть задіяні не лише учасники різних мистецьких колективів, 

але й представлено новий напрям хорового мистецтва – «хоровий театр». В 

https://www.kult.km.ua/anons/view/240


основу дійства покладена п’єса фундатора українського театру Михайла 

Старицького. 

 Зйомки відбулися за підтримки Українського культурного фонду та 

сприяння Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. 

Онлайн-прем’єра фільму-вистави відбудеться 26 вересня 2020 року у 

День міста Хмельницького. Детальніше за посиланням: 

https://khm.gov.ua/uk/content/pamyatnyky-bogdanu-ozhyvayut. 
 

Бібліотечна справа 

У рамках реалізації проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» ПУЛЬС, що впроваджується Асоціацією міст 

України в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів 

(IREX в Україні) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) бібліотеки області провели ряд заходів, а саме: 

Волочиська центральна бібліотека: дистанційне навчання «Малий 

бізнес в ОТГ. Місія можлива!» (курс від Лекторію Академії Децентралізації 

(ЛАД); жива бібліотека «Здобутки і досягнення: в чому секрет?»; 

консультаційний пункт – «Ефективні ідеї на користь громади»; інформаційний 

стенд «Влада для громади: інформація, пропозиція, контакти». Детальніше: 

https://www.facebook.com/Volochiskbiblioteka. 

Чемеровецька центральна бібліотека: вуличний консультаційний пункт 

«Досягнення Чемеровецької ОТГ; брейн-ринг «Як ти знаєш свою громаду?»; 

жива бібліотека «Запитай у керівника». Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019096445383. 

Центральна бібліотека Чорноострівської селищної ради: 

інформаційний пункт «Територія успіху», інформаційний куток «Моя громада – 

мій добробут». Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%

D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6% 

D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0

%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0% 

B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0% 

BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%

D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD% 

D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/. 

Ярмолинецька центральна районна бібліотека: діалог з 

представниками влади на свіжому повітрі «Децентралізація: нові можливості»; 

вуличний консультаційний пункт «Децентралізація в дії»; інформаційний стенд 

«Розвиток громади в умовах децентралізації», моделювання розвитку громади 

(Гра «Світ Громад»). Детальніше: http://biblioyar.at.ua/. 

У дитячих бібліотеках та бібліотеках, що обслуговують дітей, відбувся     II 

етап Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання – 2020». 

До Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в бібліотеках 

https://khm.gov.ua/uk/content/pamyatnyky-bogdanu-ozhyvayut
https://www.facebook.com/Volochiskbiblioteka
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019096445383
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6%25%20D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%25%20B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%25%20D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6%25%20D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%25%20B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%25%20D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6%25%20D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%25%20B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%25%20D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6%25%20D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%25%20B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%25%20D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6%25%20D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%25%20B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%25%20D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6%25%20D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%25%20B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%25%20D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6%25%20D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%25%20B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%25%20D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6%25%20D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%25%20B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%25%20D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%A6%25%20D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%25%20B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%25%20BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%25%20D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-103419418082382/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG


відбувся цикл заходів: 

 відеопрезентація «Україна переможе» (Теофіпольська ЦРБ). 

Детальніше: https://www.facebook.com/groups/311856532176126/?post_ 

id=3766888803339531; 

 патріотичний book-скрін «Вічна слава безсмертю хоробрих» 

(Чемеровецька бібліотека для дітей); 

 онлайн-виставка «Іловайськ. Подія, яку не забути...» (Ізяславська ЦРБ). 

З нагоди відзначення Дня Незалежності України у бібліотеках області 

організовано низку культурно-мистецьких заходів: 

 віртуальна мандрівка «Твоя Україна: читай, мандруй, пізнавай» 

(Хмельницька ОУНБ). Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_08_20_1/ 

2020_08_20_1.php; 

 віртуальна виставка одного журналу «Дзвін» (Хмельницька ОУНБ). 

Детальніше: http://ounb.km.ua/vistavki/dzvin/index.php; 

 вулична акція «Щоб у серці жила Україна» (Хмельницька ОДБ). 

Детальніше: https://odb.km.ua/; 

 віртуальна виставка «Ти будеш жити, Україно» (Теофіпольська ЦРБ). 

Детальніше: https://www.facebook.com/groups/311856532176126/?post_ 

id=3766888803339531; 

 онлайн-читання «Україна – це я! Україна – це ти!» (Кам’янець-

Подільська центральна міська бібліотека ім. Костя Солухи); 

 віртуальний екскурс «Моя Україна вільна держава, я з нею пов’язую 

долю свою» (бібліотека-філія № 6 для дітей Кам’янець-Подільської МЦБС); 

 відеоекскурс «Україна – мій сонячний дім» (бібліотека-філія № 8 

Кам’янець-Подільської МЦБС); 

 відеомайстер-клас «Розмалюй Україну» (бібліотеки-філії № 9 та № 15 

Хмельницької МЦБС); 

 виставка-інсталяція «Моя ти Земле, колискова» (бібліотека-філія № 2 

Хмельницької МЦБС); 

 фотомарафон «Україна – це я, Україна – це ти» (бібліотека-філія № 8 

Хмельницької МЦБС); 

 патріотична акція «Я люблю Україну» (бібліотека-філія № 7 

Хмельницької МЦБС); 

 вулична акція «Прочитай вірш про Україну – отримай кульку!» 

(центральна бібліотека для дітей № 12 Хмельницької МЦБС). 

20 серпня у бібліотеці-філії № 10 імені Дмитра Брилінського Хмельницької 

МЦБС відбулося урочисте відкриття простору «SMALL TOWN в бібліотеці: 

сучасна дитяча мрія». Ідею оновлення бібліотеки вдалося реалізувати завдяки 

участі бібліотеки у Громадському проєкті «Бюджету участі» і підтримці 

хмельничан, зокрема читачів бібліотеки.  

Створено новий формат бібліотеки, шляхом зонування бібліотечного 

простору, закуплено технічне обладнання, оновлено інтер’єр. Детальніше: 

https://khm.gov.ua/uk/content/small-town-v-biblioteci-suchasna-dytyacha-mriya-u-

biblioteci-filiyi-dlya-ditey-prezentuvaly. 
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Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

28 серпня відділ мистецтв підготував повнотекстову віртуальну довідку 

«Життя в танці» до 85-річчя від дня народження Юрія Івановича Гурєєва – 

українського хореографа, заслуженого вчителя України, почесного громадяни-

на м. Хмельницький. Детальніше: http://ounb.km.ua/vistavki/hureiv/index.php. 
28 серпня відділом абонементу до 95-річчя від дня народження Аркадія 

Натановича Стругацького підготовлено відеопрезентацію «Фантастичний світ 

братів Стругацьких». Детальніше: http://ounb.km.ua/vistavki/struhatskyi/ 

index.php. 

27 серпня мешканці Війтовецької селищної ОТГ, Гвардійської та 

Гуківської сільських ОТГ, користувачі місцевих бібліотек спілкувалися із 

спеціалістами з правових питань у Skype. Пенсіонери, службовці, робітники, 

працівники сфери «Культура» отримали консультації фахівців з питань 

оформлення житлових субсидій власником, який не зареєстрований у житловому 

приміщенні та процесу їх монетизації; догляду за непрацездатним членом сім’ї; 

отримання спадщини; призначення компенсаційних виплат за надання 

соціальних послуг та пільг на транспортування природного газу дітям війни. 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_08_27_1/2020_08_27_1.php 
26 серпня у бібліотеці з нагоди 80-річного ювілею від дня народження 

подолянина, журналіста, письменника, краєзнавця Володимира Станіславовича 

Шевченка відбулася краєзнавча конференція. Відкрила урочисте зібрання 

заступник директора з наукової роботи та інформатизації Валентина Маковська. 

Поціновувачі творчості, колеги по журналістському та письменницькому перу, 

друзі, односельці вітали Володимира Шевченка з ювілейним днем народження 

та ділилися своїми враженнями від різножанрових творів ювіляра. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_08_26_3/ 2020_08_26_3.php. 

21 серпня фахівці бібліотеки взяли участь в онлайн-засіданні методичного 

об’єднання вчителів історії загальноосвітніх шкіл міста на платформі Zoom. 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_08_21_4/ 2020_08_21_4.php. 

20 серпня відбулося онлайн-засідання кіноклубу Docudaus UA «Право в 

об’єктиві» за темою «Нові можливості розвитку місцевих територій». У засіданні 

взяло участь 36 учасників – користувачі бібліотек з Кам’янець-Подільського, 

Ізяславського та Білогірського районів, Лісовогринівецької сільської ОТГ 

(Хмельницький район), Ганнопільської сільської ОТГ (Славутський район), 

Війтовецької селищної ОТГ (Волочиський район), Сатанівської селищної ОТГ 

(Городоцький район) та міст Хмельницький і Нетішин. Під час засідання 

учасники переглянули документальний фільм із фондів колекції Міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA «Нові герої» 

режисера Романа Бондарчука. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_08_21_1/2020_08_21_1.php. 

17 серпня пройшов День спеціаліста «Взаємодія школи і сім’ї у вихованні 

учнів початкових класів». Учасники онлайн поспілкувалися із досвідченим 

педагогом, вчителем обласного ліцею – Галкіною Людмилою Артемівною. Вона 

поділилася практичним досвідом навчання та виховання дітей, відповіла на 
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запитання, які найбільше цікавили онлайн-учасників. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_08_17_2/2020_08_17_2.php. 
Підведено підсумки обласного дослідження «Бібліотечне обслуговування 

жителів громад: складові успіху». У дослідженні взяли участь працівники та 

відвідувачі публічних бібліотек міських, селищних, сільських громад області. 

Всього 338 респондентів. Дослідження було проведене за допомогою Google 

form у інтернет-середовищі. Детальніше: http://ounb.km.ua/biblio/ 

soc/bibl_obsl2020.pdf. 

12 серпня у бібліотеці пройшла пізнавально-туристична онлайн-зустріч 

«Чи знаєте ви Україну?» з хмельницькими веломандрівниками Сергієм 

Толстіхіним та Юлією Мазур на платформі Zoom. У заході взяли участь 60 

представників публічних бібліотек області, працівників освіти та ін. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_08_08_1/2020_08_08_1.php. 

3 серпня у центрі «Вікно в Америку» відбулося знайомство з колишнім 

волонтером Корпусу Миру США Ренделлом Коллеттом. Він буде спікером 

розмовного клубу, що діє при бібліотеці. Детальніше: http://ounb.km.ua/ 

news/2020/2020_07_27_1/2020_07_27_1.php. 
У відділі виробничої літератури підведено підсумки флешмобу до Дня 

дачника. Переглянути фотозвіт можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=ItMzgk7Ip3E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1

EishCIV4nrhDWI123lQWpUb2_dGMGSjaej9Crk5oBIXn2OOYFOqr3y1E. 
 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

13 серпня до творчої майстерні бібліотеки завітали учасники дитячого 

клубу «Fairy Tale». Діти познайомились з традиціями, цікавими звичаями, 

історіями свята Медовий Спас та створювали хатній оберіг-маковійчик. 

Детальніше: https://www.facebook.com/pages/category/Library/. 
 

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

Бібліотека продовжує роботу над проєктом «Інтерактивна вистава 

«Подорож до сонечка»», який реалізовує за фінансової підтримки Українського 

культурного фонду. У маленьких акторів уже розпочалися перші репетиції. 

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

news_id=1216#gsc.tab=0. 

У бібліотеці експонувалася персональна виставка «Портрет» художника 

Артема Рудика. Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news& 

dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1208#gsc.tab=0. 
 

Фестивалі 

27-30 серпня у Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику відбувся фестиваль «Ruthenica Medievalis 2020», який 

демонстрував матеріальну культуру та одяг Західної і Східної Європи 1360-1430. 

Рицарські бої, середньовічні ігри, лучний турнір, факельна хода, середньовічний 

ярмарок, майстер-класи з історичного фехтування, озброєний похід з маневрами 
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і війною та багато іншого. Детальніше за посиланням: 

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

12 серпня до Міжнародного дня молоді у Хмельницькому пройшов 

фестиваль «MyFest». Організатори фестивалю – міське управління молоді та 

спорту, молодіжна громадська рада. Головна мета фестивалю – яскравий 

відпочинок для всієї родини. У парку Молодіжному працювала ціла низка 

тематичних локацій, а саме: «Лабораторія хімічних чудес», літературна зона, де 

присутні могли послухати поезію сучасних авторів, для дітей проходили 

майстер-класи, спортивні розваги, перегляд кінострічок під відкритим небом. 

Родзинкою цьогорічного фестивалю став острів кохання на Південному Бузі. 

Саме звідси звучала жива музика у виконанні молодих хмельницьких співаків та 

музикантів: скрипаля Антона Вараниці, виконавця авторських пісень Олега 

Шкарпета, поп-виконавиці Катерини Коваленко, рок колективу «Чумацький 

шлях» та інших. 
 

Театрально-концертне життя 

Хмельницький обласний академічний театр ляльок відзначив           50-

річний ювілей. Цифра величиною у пів століття зібрала до стін лялькового театру 

директорів театрів майже з усієї України, керівництво області та міста. Голова 

облдержадміністрації Дмитро Габінет, привітав весь колектив з днем 

народження їх закладу та відзначив працівників і акторський склад грамотами 

обласної державної адміністрації. Детальніше: https://www.adm-

km.gov.ua/?p=81166. 

Відбулося відкриття ювілейного 50-го театрального сезону 

Хмельницького академічного обласного театру ляльок «Дивень». 

30 серпня відбулася прем’єра вистави «Страшко» за казкою відомого 

чеського художника і казкаря Ярослава Водражика. Режисер – Дмитро Єрашов, 

художник – Ольга Савицька, композитор – Іван Пустовий. Детальніше: 

https://ua.dyven.org/. 

У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному 

театрі ім. М. Старицького із дотриманням всіх карантинних умов пройшли 

покази: 

- музичної комедії «Сватання на Гончарівці» за мотивами твору                Г. 

Квітки-Основ’яненко; 

- комедії «Божевільна ніч або «№ 13» за мотивами твору Рейна Куні; 

- драми «Украдене щастя» за мотивом твору І. Франка; 

- казки «Лускунчик» за мотивами казки Е. Гофмана; 

- комедії «Приборкання норовливої» за мотивами твору В. Шекспіра; 

- хореографічної казки «Червона шапочка та її друзі»; 

- романтичної комедії «Одруження по-англійськи» за мотивами п’єси        Б. 

Шоу; 

- жарту «Як наші діди парубкували» за мотивами твору С. Васильченко; 

- прем’єри хореографічної вистави «Чаклунка» за мотивами казки «Спляча 

красуня»; 

- дитячої вистави «Пік, Пак, Пок» за мотивами англійської народної казки 
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«Троє поросят». 

30 серпня у Хмельницькій обласній філармонії пройшла концертна 

програма «Vivat Operetta» за участю академічного симфонічного оркестру 

(диригент – Тарас Мартиник) та провідних солістів філармонії. 

24 серпня на літньому майданчику відбувся концерт академічного 

ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» (художній керівник Степан Дробіт). 

Детальніше: https://www.facebook.com/oblfilarmonia/posts/1576791025834889. 

20 серпня відбувся «Вечір серенад» з камерним оркестром за участю Іллі 

Бондаренка – скрипаля, композитора, лауреата всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів. Диригент – Parviz Yahyavi (Австрія). 

У Полонському будинку культури відбувся рок-концерт «Ісус Христос 

суперзірка» за мотивами рок-опери Ендрю Лойда Вебера. Режисер-постановник 

Т. Ярославська. Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/150933505487352/permalink/706052636642100/

?__xts__[0]=68.ARCrDY67ShVtYlh0fGGFfkPQwW8cILNEhHz-_O2exK3-

pGDIM-riDXHrSOy-vRvl-x0o-e6RHF2FVtllidVmPB1tjyuHsiZCL8ATig 

LCSVrwrVlws3dR071mWS3SGmrqGK08fz8fZp-MhCEfeU2BIPW9e7bI3 

ZEh0FBD309BjLBBZW6xaTVcodx_5wfOWEkTJMUM5tLibPF72rOyCaf7n_zGJ_

KF65UTyrJ6J6oi_Avq-tbB7rryrtqmzrc9og2O4r1uPavm4E_8aWdg5_6ItlpPHg_ 

yCoC5SswboLY_9PS91ECnhh9W3w. 
 

Музейна справа 

29 серпня відбулася урочиста академія, з нагоди 60-річного ювілею 

історика, краєзнавця, директора Державного історико-культурного 

заповідника «Межибіж» Олега Погорільця. 

Презентовано науковий доробок ювіляра, раритети нумізматичної колекції 

та здобутки колективу заповідника. 

В рамках проєкту відродження барської кераміки відбулась робоча зустріч 

групи науковців Харківської державної академії культури, у складі завідувача 

кафедри історії, музеєзнавства та пам’яткознавства Анатолія Щербаня, доцента 

кафедри культурології Наталії Шолухо та громадського активіста студента 

академії Петра Радзіха, з групою науковців історико-культурного заповідника 

«Межибіж». Детальніше:  

https://www.facebook.com/Mezhybizh/. 

З 12 серпня по 30 вересня експонується виставка живопису «Місто і квіти» 

художниць Неллі Павлової і Надії Борецької із м. Хмельницький. 

З 10 липня 2020 р. Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» 

є асоціативним членом Європейської мережі туризму та маркетингу фортець 

FORTE CULTURA. 

5 серпня відбулася перша відеоконференція з новими партнерами з Берліну 

(Німеччина) та Костшину-над-Одером (Польща) з метою напрацювання 

напрямків співпраці. Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/Mezhybizh. 

У історико-культурному заповіднику діє нова виставка археологічних 
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знахідок в Меджибізькій фортеці «Яке вино пили тут гусари». Детальніше: 

https://mezhybizh.business.site/posts/1310698416942709096?hl=uk. 

21 серпня у Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику відбувся майстер-клас з ліногравюри від Юлії Токовенко. 

Детальніше: https://www.facebook.com/KPDIMZ. 

20 серпня у Галереї мистецтв відбулося відкриття виставки київських 

митців EXPRESSUS. Детальніше: https://www.facebook.com/KPDIMZ. 

В рамках проєкту для дітей молодшого віку «Послухай і створи» відбувся 

майстер-клас «Бджоли-трудівниці» за віршем Володимира Яковенка. 

Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=ItMzgk7Ip3E&feature= 

youtu.be&fbclid=IwAR1EishCIV4nrhDWI123lQWpUb2_dGMGSjaej9Crk5oBIXn2

OOYFOqr3y1E. 

У виставковій залі з 6 по 31 серпня експонувалася колективна виставка 

«Кам'янецька весна». На виставці представлено картини живопису у різних 

матеріалах, скульптури й графіки, а також робіт виконаних у авторських 

техніках. У роботах поєдналися традиційні, народні та експериментні техніки і 

види образотворчого мистецтва. Детальніше за посиланням: 

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

24 серпня до Дня Незалежності України у Хмельницькому обласному 

художньому музеї пройшов майстер-клас з розпису одягу від Ольги Лучинської. 

Детальніше: https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%BE% 

D1%85%D0%BC. 

В цей день відбулося офіційне відкриття та кураторська екскурсія 

виставкою живопису, скульптури, ДПМ «ГОРА. МАСИВ ТВОРЧОСТІ» – зіркові 

митці з колекції ХОХМ 1920-х – 2010-х років (Ужгород, Чернівці, 

Хмельницький, Одеса, Київ, Львів, Дніпро, Донеччина, Ялта, Черкаси, 

Тернопіль). Мотив гори в українському мистецтві – від реалізму та імпресіонізму 

до символізму та метамодернізму. Від 10 років. Виставка діятиме до 1 грудня. 

Детальніше: https://www.facebook.com/khramhohm. 

13 серпня в галереї «квARTира» Хмельницького обласного художнього 

музею відбулося відкриття чергової виставки в рамках відзначення Року кольору 

– «Всі відтінки… Жовтий». У рамках виставки досліджуються прояви жовтого в 

живописі, графіці та декоративно-прикладному мистецтві, пропонуючи 

глядачеві зануритись в світ творчості видатних українських митців. 

2020 – рік кольору в музейній галереї квARTира. Серія виставок 

присвячена шести кольорам та їх відтінкам акцентує увагу на властивостях 

кольору та демонструє розмаїття колекції Хмельницького обласного художнього 

музею. 

10 серпня відбулося відкриття виставки пастелей «Вікно» Тетяни 

Яблонської. Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=1lrJg_E5mmw. 

7 серпня пройшла презентація персональної виставки хмельницького 

художника Ігоря Севця під назвою «Муза безсоння» з нагоди 65-річного ювілею. 

На відкриття виставки завітали місцеві митці, колеги, друзі та родичі. 

Детальніше: https://www.facebook.com/khramhohm. 

24 серпня у виставковій залі Хмельницького обласного краєзнавчого 
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музею розгорнуто тимчасову виставку «Нехай квітне Україна – вільна, сильна і 

єдина!», складовою якої є цікава й різноманітна збірка сучасних пам'ятних та 

ювілейних монет з нумізматичної колекції монетних скарбів, паперових грошей 

та державних нагород. Детальніше: https://www.facebook.com/okm.km.ua. 

19 серпня Хмельницький обласний літературний музей у парку імені Т. 

Шевченка з дотриманням карантинних заходів організував презентацію й 

обговорення нових видань письменників Хмельниччини. Митці слова звітували 

про свої надбання. Майже три десятки книг вдалося видати за підтримки 

державних програм, Хмельницької міської та Хмельницької обласної ради, а 

також сприяння меценатів. Так, книжкова полиця цьогоріч поповнилася новими 

творами В. Горбатюка, П. Маліша, М. Мачківського, А. Ненцінського, 

Б. Грищука, П. Савчука, М. Клеца, Н. Яніцької, Н. Шмурикової-Гаврилюк, 

Л. Сердунич, М. Цимбалюка, Ю. Сороки, Р. Балеми та багатьох інших. 

Детальніше: https://www.facebook.com/-108100717313911. 

28 серпня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбувся 

онлайн майстер-клас «Портретне знімання: 35 років досвіду» від Бориса Бухмана 

— члена Національної спілки фотохудожників України, який професійно 

фотографує вже 35 років; як фотожурналіст співпрацює з багатьма відомими 

діячами науки, мистецтва, політики й спорту; як театральний фотограф працює 

з багатьма українськими театрами; плідно співпрацює з Ізраїльським культурним 

центром при Посольстві Держави Ізраїль в Україні; член журі кількох 

українських і міжнародних конкурсів. 

З 22 серпня з нагоди 29-ї річниці Незалежності України на вулиці 

Проскурівській діяла фотовиставка «Моє місто» з фондів музею-студії. 

Детальніше: https://www.facebook.com/photomuzeum/. 

20 серпня у виставковій залі в рамках програми навчально-просвітницьких 

заходів «Поджазуємо?» відкрилася фотовиставка «Джазографія» Олександра 

Зубка – київського журналіста та фотокореспондента. На світлинах 

всесвітньовідомі артисти, яскраві емоції, які зміг впіймати та передати автор 

робіт. Детальніше: 

https://www.youtube.com/watch?v=vAwcNde6n2c&feature=share&fbclid=IwAR3U

awxJcGXezF5y5Hylky3iNo-61G_5n0iSZFjWNGU3ARyGE-Jp_VQqW7Q. 

22-24 серпня Музей історії міста Хмельницького з нагоди Дня 

Державного Прапора України та Дня Незалежності України на вулиці 

Проскурівській експонував виїзну виставку «Пробудження нації» з серії «100 

років боротьби. Українська революція» від Українського інституту національної 

пам'яті. Виставка складалася з 20 інформаційних стендів, розроблених у стилі 

історико-документальної інфографіки. Детальніше: 

https://khm.gov.ua/uk/content/probudzhennya-naciyi-z-seriyi-100-rokiv-borotby-

ukrayinska-revolyuciya-vid-ukrayinskogo. 

21 серпня відбулося відкриття персональної художньої виставки «Простір 

без меж» викладача Хмельницької школи образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Вадима Піщерського. Автор вибудував концепцію 

виставки в якості мистецької ідеї творчого мислення в сучасному 

урбаністичному середовищі, аби виявити шляхом мистецької мови у вигляді 
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інсталяції, організації простору об’ємними об’єктами, відчути і спробувати 

передати сам зміст незалежного існування як філософського осмислення самого 

себе. Під час відкриття вернісажу графік і живописець Вадим Піщерський провів 

майстер-клас з малювання абстрактного живописного полотна. Детальніше: 

https://khm.gov.ua/uk/content/muzey-istoriyi-mista-zaproshuye-na-vidkryttya-

hudozhnoyi-vystavky-vadyma-pishcherskogo. 

9 липня презентовано міні-виставку до Дня будівельника. В експозиції 

представлено колекцію будівельної кераміки – цегли та черепиці заводу 

Гальперіна, навчальних діафільмів та спецприладів, які розповідають про 

становлення будівельної галузі у Хмельницькому та її видатних особистостей. 

Зокрема, особистий архів фото та документів Боценюка Степана Мико-лайовича, 

почесного громадянина міста Хмельницького. Детальніше: 

https://www.facebook.com/uamimh/posts/985844635169903?__tn__=K-R. 

До Дня Незалежності України КЗК «Музей пропаганди Хмельницької 

обласної ради м. Шепетівка», за інформаційної підтримки газети «День за 

Днем», розпочав соціокультурний проєкт «НАШІ», метою якого є висвітлення 

видатних постатей шепетівчан, які досягли професійних висот і визнання. 

Детальніше: https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka. 

6 серпня у КЗК «Музей пропаганди Хмельницької обласної ради            м. 

Шепетівка» відбулася презентація проєкту «Музей відкрито на ремонт 2020» за 

фінансової підтримки Українського культурного фонду. 

У презентації взяли участь: Леонід Марущак – історик, керівник проєкту 

«Музей відкрито на ремонт»; Євгенія Моляр – мистецтвознавиця, керівниця 

освітньої програми проєкту; Дана Брєжнєва – кураторка, керівниця мистецької 

програми проєкту; Наталка Дяченко – мисткиня, керівниця візуальної частини 

проєкту; Іван Яценко – логіст проєкту. Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/. 

У виставковій залі Нетішинського міського краєзнавчого музею 

напередодні Дня Незалежності відбулася презентація персональної виставки 

члена Національної спілки майстрів народного мистецтва, мисткині Валентини 

Сірук «Є скарби, допоки їх шукають». На виставці представлено колекцію 

вишитих сорочок у техніках різних регіонів, солом’яні витвори – від дідухів, 

оберегів – до прикрас і ляльок. 
 

Виставкова діяльність 

В Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва у рамках мистецького проєкту «ПоYAZZуємо» 

відкрилася виставка українського художника Петра Лебединця «Світлоритми 

живопису». Його роботам притаманна експресія кольору. Художник поєднує 

яскраві, часом кислотні кольори.  

Вихованці (учні) закладів позашкільної, загальної середньої та професійної 

освіти Хмельницької області вибороли перемогу, здобувши 87 нагород у 

Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», що організував 

Український державний центр позашкільної освіти. Цьогоріч виставка-конкурс 

https://khm.gov.ua/uk/content/muzey-istoriyi-mista-zaproshuye-na-vidkryttya-hudozhnoyi-vystavky-vadyma-pishcherskogo
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відбулася онлайн. Детальніше: https://www.adm-km.gov.ua/?cat=1. 

У Славутському історичному музеї відкрито виставку славутського 

художника Сергія Гончарука «Маленька галерея митця», яка приурочена до 

перших роковин його смерті. Натюрморти, пейзажі, на яких вулички міста 

Славути вирізняються яскравою палітрою і добре продуманою композицією. В 

зображеннях зимової ночі, міських і лісових краєвидів, краси славутської 

природи, її мінливих станів відчувається вся глибина почуттів художника. 
 

Нематеріальна спадщина 

3 серпня у с. Дятилівці Славутського району завітала команда проєкту 

«Поліфонія», аби записати кращі пісенні зразки, які побутують в даній 

місцевості. Проєкт «Поліфонія» – це синтез міжнародного культурного 

співробітництва Угорщини, України та Франції, головним завданням якого є 

фіксація живої пісенної традиції найсучаснішими технологіями, впорядкування 

українського фольклорного архіву та інтеграції української культурної 

спадщини до сучасного світового контексту. 

 

Просвітництво. Художня самодіяльність 

В районах та ОТГ області відбувся І відбірковий тур обласного конкурсу 

серед клубних закладів «Кращий клуб і будинок культури в сільській місцевості 

– 2020».  

Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Елегія» Полонської 

дитячої музичної школи взяв участь у IV дистанційному міжнародному 

багатожанровому фестивалі-конкурсі «Самоцвіти – країна безмежних 

можливостей» – керівник Ж. Маковій. Отримав подарунковий сертифікат на 

безкоштовну участь у Міжнародному фестивалі «Samocvity» Польща 2021. 

Детальніше: https://www.facebook.com/groups/200693577358586/ 

permalink/756987491729189/. 

Вихованці художньої студії Art-prostir з м. Полонне під керівництвом 

О. Смілик взяли участь у Міжнародному конкурсі-єднання «На одній хвилі», 

який організували Національна бібліотека України для дітей, Національна секція 

Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY, ГО «Українська асоціація 

працівників бібліотек для дітей», Національна спілка художників України та 

благодійна організація «Благодійний фонд «Серце до серця»» за підтримки 

Міністерства культури та інформаційної політики України й Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. Детальніше: http://polonne-

library.at.ua/news/konkurs_ednannja_na_odnij_khvili/2020-08-23-343 

У м. Полонному, з 15 до 29 серпня відбувся Міжнародний керамічний 

пленер «Фенікс». Організаторами виступили Golden Tile Ceramic Group, 

благодійна організація «Полонський благодійний фонд Святого Валентина», 

Харківський плитковий завод, ТОВ «Майдан-Вільський кар’єр». В умовах 

пандемії пленер проводився з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. 

Учасниками пленеру були знані художники-керамісти з України та за кордону: 

Людмила Давиденко (Львів), Наталя Хананова (Київ), Артем Присяжнюк (Київ), 

https://www.adm-km.gov.ua/?cat=1
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Розаліна Бусел (Мінськ, Білорусь), В’ячеслав Гуденок (Київ), Тетяна Максимчук 

(Київ), Максим Колтигін (Мінськ, Білорусь), Гія Міміношвілі (Київ), Наталія 

Куберська (Полонне), Світлана Кірілюк (Мінськ, Білорусь), Тетяна Максимчук 

(Київ), Леся Падун (Полонне). Детальніше: 

https://svitua.org/2020/08/26/mizhnarodnyj-keramichnyj-plener-feniks/. 

16 серпня на майданчику біля Пеньківського будинку культури 

Старокостянтинівського району відбулося свято «Обжинки по-пеньківськи». 

Місцевий фольклорний колектив «Журавка», організатори дійства, подбали про 

те, щоб українські традиції стали ближчими для жителів. Уже двадцять років 

колектив тішить свого глядача народними піснями, відтворенням обрядів та 

місцевих звичаїв. У центрі села звучали пісні, що й сотні років тому. Привітала 

жителів села Пеньки голова райдержадміністрації Альона Пасічник, начальник 

відділу культури, національностей, релігій та туризму РДА Анжеліка 

Дмитрашко. Пеньківський голова Віктор Загорський пригостив глядачів 

запашним короваєм.  

16 серпня у міському парку Славути пройшов традиційний фестиваль 

«День вуличної музики»(Street Music Day). Ідея фестивалю – популяризація 

музичного мистецтва та залучення до творчості і змістовного відпочинку 

місцевої молоді. Організатори заходу – виконавчий комітет Славутської міської 

ради, Центр культурних і мистецьких ініціатив (КТІ) та ГО «Кластер творчих 

індустрій». Славутчани мали змогу насолодитися виступами творчих колективів 

Славути, Ізяслава, Шепетівки, Нетішина та симфонічним рок-гуртом зі Львова 

«Light the night». Завершився фестиваль молодіжною дискотекою від Dj 4smile 

and Royal (брати Ілля та Дмитро Дубіни). 
 

Книговидання 

У Славутській районній бібліотеці відбулася презентація книги члена 

Національної спілки краєзнавців України Валерія Напиткіна «Codex Universum». 

Це збірник світлин і графічних зображень багатьох історичних будівель 

Славутчини – млинів, храмів, житлових будинків. Книга є логічним 

продовженням попередньої роботи автора «Codex Slavutensis». Захід зібрав 

громадських активістів, волонтерів, представників релігійних громад 

Славутчини. Були і представники міського краєзнавчого музею, з яким автор 

книги домовився про співпрацю у дослідженні історичних пам’яток краю. 

Присутні переглянули слайд-презентацію обох «Codex…». В ході обговорення 

Валерій Напиткін запропонував власне бачення облаштування скверу поруч з 

музеєм.  

У Городоцькій центральній бібліотеці відбулася презентація книг 

Валерія Куфльовського «Символи української національної ідентичності» та 

«Підстави й мотиватори поведінки українців». Ці книги про людей, які 

розбудовували Городоччину та Україну. 

У Нетішинському міському краєзнавчому музеї відбулася презентація 

книги Катерини Садовщук «Де народжується світло». У книжці авторка через 

образи тварин, які живуть у навколишніх лісах і водоймах, описала технологічні 

https://svitua.org/2020/08/26/mizhnarodnyj-keramichnyj-plener-feniks/


процеси, які відбуваються на Нетішинській атомній станції та її вплив на 

довкілля. Книга розрахована на юних читачів. 

У смт Чорний Острів з нагоди 200-ліття освячення костелу Внебовзяття 

Пресвятої Діви Марії відбулася презентація книги Ярослава Сумишина 

«Чорноострівський спадок Речі Посполитої». Ця книга про історію Чорного 

Острова. 
 

Підвищення кваліфікації 

26 серпня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва, з дотриманням усіх карантинних вимог, відбулась 

обласна нарада директорів мистецьких шкіл області. У нараді взяли участь 

директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та 

релігій обласної державної адміністрації Інна Михайлова та головний спеціаліст 

відділу з питань культури, мистецтва та охорони культурної спадщини 

Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій 

обласної державної адміністрації Світлана Цимбалюк. На нараді були підведені 

підсумки 2019-2020 навчального року, окреслені завдання та напрямки роботи 

шкіл щодо виконання нормативних документів в умовах реформи освіти та 

висвітлені питання організації роботи шкіл в умовах карантину. Детальніше: 

https://www.podillyastar.top/2020/08/28/oblasna-narada-dyrektoriv-mystetskyh-

shkil/. 

Команда Чемеровецької ОТГ у складі директора центральної бібліотеки 

та заступника директора по роботі з дітьми беруть участь у Міжнародному 

проєкті «Академія культурного лідера». Це спільний проєкт Міністерства 

культури, молоді та спорту України, Goethe-Institut в Україні та Інституту 

культурної політики, що фінансується Програмою «Дім Європи» та 

Міністерством культури, молоді та спорту України. Метою проєкту «Академія 

культурного лідера» є допомога у створенні спроможних та ефективних команд 

всередині об’єднаних територіальних громад, які набудуть необхідних знань та 

практичних навичок для вирішення суспільно важливих проблем своєї громади 

через культурно-мистецькі проєкти. У зв’язку з пандемією гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 навчальні модулі Академії культурного лідера 

проходитимуть у форматі онлайн. З 10 по 14 серпня команда взяла участь у 

першому модулі навчально-тренінгової програми. В ході навчальних занять 

агенти культурних змін вивчали культурний потенціал громади, вчилися 

систематизовувати інформацію, картувати громаду та проводити 

фандрайзингові кампанії. 

У Городоцькій ОТГ пройшов семінар «Краєзнавча робота бібліотек: 

дослідження, пошук інновацій та використання». Бібліотекарі Городоцької ОТГ 

з обміном досвідом відвідали своїх колег у селах Стара Пісочна, Великий 

Карабчіїв та Велика Левада. У зв’язку з карантином семінар відбувався просто 

неба. Під час семінару бібліотекарі ознайомилися із краєзнавчою роботою 

бібліотек, обмінялися досвідом із колегами: говорили про важливість зберігання 

спогадів людей старшого покоління та вирішили колегіально зібрати інформацію 

про культуру релігій на теренах краю впродовж багатьох років. Детальніше : 
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https://www.facebook.com/groups/311856532176126/?post_ id=3766888803339531. 

У м. Хмельницькому відбувся щорічний семінар інклюзивного 

спрямування «Різні можливості – рівні права» для родин, які виховують дітей 

з особливими потребами. Участь у семінарі взяли 32 родини.  

До проведення семінару долучилися 40 волонтерів. Це працівники закладів 

дошкільної освіти міста, фахівці з корекційних занять, представники Міського 

центру з роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання, Молодіжного 

центру, майстрині з різних напрямків мистецтва та інші небайдужі. Протягом 

чотирьох днів учасники семінару говорили на різні теми, які стосуються інклюзії. 

Окремо зупинилися на інклюзивному навчанні, його проблемах, реаліях та 

перспективах. Детальніше за посиланням: 

https://khm.gov.ua/uk/content/vidbuvsya-seminar-inklyuzyvnogo-spryamuvannya. 

 

 

 

Зав. сектором регіональної і правової інформації Філіпенко З. В. 

моб. тел. (096) 409-27-68 
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