
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за травень 2021 року) 

Всі заклади культури області працюють з відповідними карантинними 

обмеженнями «жовтої зони». 

Загальні питання 

27 травня відбулося засідання конкурсного комітету з присудження 

обласної літературної премії імені Миколи Федунця за кращу поетичну 

збірку. За результатами голосування лауреатом премії визнано Миколу 

Мачківського (посмертно) за поетичну збірку «Пізня молодість» (https://km-

oblrada.gov.ua/mykolu-machkivskogo-posmertno-vyznano-laureatom-oblasnoyi-

literaturnoyi-premiyi-imeni-mykoly-fedunczya/). 

До Дня пам’яті жертв політичних репресій в обласному центрі та 

населених пунктах Хмельниччини відбулися урочистості, на яких вшановували 

пам’ять усіх невинно убитих. До пам’ятника «Ангел скорботи» у 

м. Хмельницький поклали квіти представники обласної та міської влади, 

силових структур та громадськість (https://www.adm-km.gov.ua/?p=94144). 

До Дня Героїв керівництво області та міста, силових структур, ветерани 

антитерористичної операції, волонтери, громадськість поклали квіти до 

фотогалереї пам’яті Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів у зоні АТО та 

пам’ятника Героям Небесної Сотні. Учасники заходу хвилиною мовчання 

вшанували пам’ять Героїв Хмельниччини. 

У м. Хмельницький відбулася урочиста хода, в якій взяли участь 

військовослужбовці гарнізону, курсанти-прикордонники, нацгвардійці, 

добровольці, волонтери та ветерани АТО/ООС. Піші парадні розрахунки 

пройшлися центральними вулицями міста у супроводі військових оркестрів. 

З ініціативи Хмельницької міської ради та ради капеланів в місті 

Хмельницький відбувся молитовний сніданок за участю представників різних 

релігійних конфесій області (https://km-oblrada.gov.ua/u-hmelnyczkomu-

vidbuvsya-molytovnyj-snidanok-pryurochenyj-dnyu-geroyiv/). 

До Дня вишиванки у територіальних громадах відбулися фотоконкурси, 

етновиступи, концерти та флешмоби.  

До Дня Європи Хмельниччина долучилася до загальнонаціонального 

флешмобу #миEUкраїна (https://www.adm-km.gov.ua/?p=94191). 

До Дня пам’яті та примирення та до Дня Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні, враховуючи умови карантину «жовтої зони», в 

населених пунктах області відбулися урочистості та покладання квітів до 

Меморіалів Слави, пам’ятників загиблим воїнам, обелісків, братських могил та 

пам’ятних знаків. 

В закладах культури Хмельниччини відбулися зустрічі з ветеранами, акції-

спомини, літературно-художні експедиції, години-реквієми, години 

патріотизму. 
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Бібліотечна справа 

У мікрорайоні Ружична Хмельницької міської територіальної громади 

відкрито мобільний бібліотечний пункт бібліотеки-філії № 7 Централізованої 

бібліотечної системи (https://khm.gov.ua/uk/content/u-mikrorayoni-ruzhychna-

vidkryly-mobilnyy-bibliotechnyy-punkt). 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Мешканці селища Антоніни та села Кременчуки Антонінської селищної 

територіальної громади, користувачі місцевих бібліотек спілкувалися зі 

спеціалістами з правових питань у Skype 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_27_3/2021_05_27_3.php). 

Відбулося онлайн-засідання Кіноклубу медіапросвіти з прав людини 

Docudays UA «Право в об’єктиві» на тему «Як виграти матч свого життя» для 

вихованців Хмельницької ДЮСШ № 1. Присутні переглянули документальну 

стрічку української режисерки Аліси Коваленко «Домашні ігри» з колекції 

DOCU/КЛУБ – Docudays UA. 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_27_2/2021_05_27_2.php). 

24 травня відбулася офіційна передача 300 комп’ютерів для сільських 

бібліотек Хмельниччини у рамках проєкту «Дія. Цифрова освіта», завданням 

якого є навчити упродовж трьох років шість мільйонів українців цифрової 

грамотності та сприяти комп’ютеризації бібліотечних закладів 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_18_3/2021_05_18_3.php). 

Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA «Право в об’єктиві» 

продовжує реалізацію проєкту «Бережи довкілля – сортуй сміття» у рамках 

«Кампанії по збереженню довкілля – на підтримку реформи сфери довкілля» за 

сприяння та підтримки ГО «Докудейз». Відбулися онлайн-засідання кіноклубу 

на теми «Еко діяти – не можу чи не хочу» та «Екоактивізм в громаді: почни з 

себе – врятуй планету». Учасники проєкту – мешканці Чемеровецької 

територіальної громади спільно переглянули документальні стрічки «Просто 

зроби це» (режисер Емелі Джеймс) 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_18_2/2021_05_18_2.php) та 

«Металобрухт» (режисер Дмитро Глухенький) з колекції «DOCU/CLUB – 

Docudays UA» (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_05_2/2021_05_05_2.php). 

Відбулися Шевченківські читання «Повернутися, щоб жити у серцях», до 

160-х роковин перепоховання Т. Г. Шевченка в Україні на Чернечій горі, на 

платформі Zoom (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_23_1/2021_05_23_1.php). 

До 15-річчя Всесвітнього Дня вишиванки колектив бібліотеки долучився 

до флешмобу з нагоди свята 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_21_1/2021_05_21_1.php). 

Відбулась зустріч у форматі «жива бібліотека» на тему «Наркоманія: 

знання проти ілюзій» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_19_1/2021_05_19_1.php). 

В рамках відзначення Дня Європи в Україні відбулася інформаційно-

пізнавальна зустріч «Подорожувати попри всі перешкоди» на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_08_1/2021_05_08_1.php). 
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До 115-ї річниці з часу заснування Подільської «Просвіти» відбулися 

просвітницькі читання «Просвітницький рух на Поділлі» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_07_3/2021_05_07_3.php). 

З нагоди 150-річчя від дня народження Василя Стефаника відбулося 

літературне рандеву «Творець і неперевершений майстер новели» на платформі 

Zoom (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_07_2/2021_05_07_2.php). 

З нагоди Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні відбулася патріотична зустріч «Хай пам’ять про війну 

нас всіх єднає» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_01_1/2021_05_01_1.php). 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

У відділі мистецтв проведено музичну годину «Симфонічна казка «Петя і 

Вовк», присвячену 130-річчю всесвітньовідомого композитора Сергія 

Прокоф’єва. 

Відбулася онлайн-зустріч з сучасною письменницею Наталією Довгопол 

на платформі Zoom. 

19 травня у виставковій залі було відкрито виставку художніх виробів 

майстрів бісероплетіння «Бісерна веселка». У експозиції виставки представлено 

159 жіночих прикрас 9 майстрів (https://honmccm.com.ua/vystavka-khudozhnikh-

vyrobiv-majstriv-biseropletennia-biserna-veselka/). 

До Дня Героїв проведено зустріч на тему «Українські вояки – борці за 

волю Батьківщини». 

Відбулася молодіжна вулична акція «Україна – центр Європи», приурочена 

до Дня Європи. В рамках акції пройшли конкурси, вікторини та розваги 

(https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

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

У переддень 160-ї річниці перепоховання Великого Тараса відбулися 

традиційні Шевченківські читання у центральному міському сквері. Біля 

пам’ятника визначного українця зібралися поціновувачі творчості світоча – 

читачі обласної бібліотеки для дітей імені Т. Г. Шевченка, міської ЦБС та 

літератори Поділля 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1344

#gsc.tab=0). 

Музейні працівники Державного історико-культурного заповідника 

«Самчики» завітали до бібліотеки на зустріч з читачами.  

Фестивалі 

Впродовж 28 і 29 травня у Хмельницькому тривав щорічний фестиваль 

«Rock&Buh». Цьогоріч фестиваль відбувся у новому – автомобільному 

форматі. Місцем проведення Фестивалю організатори (управління культури і 

туризму міської ради) обрали аеропорт Хмельницького. 

На сцені фестивалю виступили відомі українські рок-гурти «Тартак», 

«KARNA», «Скрябін», «Мотор’ролла», «Kozak System», «Бумбокс» 

(https://khm.gov.ua/uk/content/avtomobilnyy-rockbuh-vidgrymiv-v-aeroportu-
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hmelnyckogo). 

Студенти Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв взяли 

участь: у І Відкритому фестивалі-конкурсі художньої творчості та 

виконавського мистецтва «Легенда мистецтва старого Кам’янця», який 

відбувся 29 травня (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2482). 

Анна Гошко, студентка Кам’янець-Подільського коледжу культури і 

мистецтв взяла участь та отримала диплом лауреата ІІ ступеня 

Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Soul of Music», який проходив з 17 по 

23 травня в м. Одеса (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2481).  

Студентка Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 

Анастасія Столаба взяла участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

сучасного мистецтва «Art Atmosphere» та отримала диплом лауреата ІІ 

ступеня в номінації «Інструментальне мистецтво». 

(http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2484). 

Квінтет «Панночка» Славутської школи мистецтв став лауреатом другої 

премії Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокалістів «Soncezanas», який 

проходив під егідою Daria Kyrychenko. 

Учениця Теофіпольської дитячої художньої школи Віталіна Гримак посіла 

перше місце у номінації «Літературний конкурс» міжнародного конкурсу в 

Туреччині, присвяченого Дню матері, а  Каріна Гоцак – третє місце у номінації 

«Образотворчий конкурс».  

Учні Новоушицької дитячої музичної школи, класу образотворче 

мистецтво, отримали перемоги у онлайн-конкурсах, а саме: другому 

міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Faraon art fest» м. Хургада 

(Єгипет), міжнародному фестивалі-конкурсі «Open art fest Ankara 2021» 

(Туреччина), міжнародному конкурсі мистецтв «Stockholm forenar talanc 

2021» м. Стокгольм (Королівство Швейцарії). 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному 

театрі ім. М. Старицького із дотриманням усіх карантинних обмежень 

відбулися прем’єри вистав: «Дитина в дарунок», «Ой, не ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» до 90-річчя театру за мотивами твору М. Старицького та «Очі 

блакитного собаки»; покази: казки «Пік, Пак, Пок»; хореографічної вистави 

«Чаклунка» за мотивами казки «Спляча Красуня»; музичної комедії «Ханума» 

за мотивами твору А. Цагарелі, С. Канчелі; драми «Украдене щастя» за 

мотивами твору І. Франка; казки «Велике жабеня» за мотивами твору Л. 

Устинова; комедії «За двома зайцями» за мотивами твору М. Старицького. 

15 травня в Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок 

«Дивень» відбулося відкриття «Лялькового дворику» 

(https://www.facebook.com//251781125774318/). 

У Хмельницькій обласній філармонії пройшли: концерти «Перлини 

української органної та камерної музики»; «Народна Скарбниця» та «Ми тебе 

заквітчаємо, Україно!» Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки 

Поділля»; Академічного симфонічного оркестру; «З любов’ю до матері» та 
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«Історія двох інструментів» Камерного оркестру філармонії. 

Хмельницька філармонія з дитячою виставою «Пан Коцький» відвідала 

м. Кам’янець-Подільський. 

Музейна справа 

27 травня на базі Національного історико-архітектурного заповідника 

«Кам’янець» відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

«Пам’ятки культури польської спільноти в Україні: проблеми і перспективи 

збереження» (https://honmccm.com.ua/na-bazi-niaz-kam-ianets-vidbulas-

vseukrainska-naukovo-praktychna-onlajn-konferentsiia/). 

У Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику з 18 по 31 травня проходив конкурс малюнків «Музей дитячими 

очима» до Міжнародного Дня музеїв. 

Співробітники музею запровадили онлайн-проєкт «Історії крізь об’єктив». 

Відвідувачі у Галереї мистецтв переглянули роботи «Банкноти Георгія Нарбута 

в музеї» та «Артквілт Наталії Лашко».  

27 травня відбулося відкриття виставки робіт студентів і випускників 

Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв «В безмежжі простору і 

часу...». 

В рамках реалізації проєкту «Послухай і створи» відбулися майстер-класи 

з виготовлення ляльки-мотанки 

(https://www.youtube.com/watch?v=B6pS7pkciyU), песика 

(https://www.youtube.com/watch?v=aV97jd_YE4E) та крокодила з паперу 

(https://www.youtube.com/watch?v=H2FYDVxJeH8). 

У заповіднику-музеї діяла Всеукраїнська виставка «Кам’янецька весна», на 

якій представлено живопис, графіку, скульптуру 50-ти митців з Київської, 

Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей. 

До Дня пам’яті і примирення, Дня Перемоги та Дня Матері відбулися 

музейні онлайн-години «У війни не жіноче обличчя». 

З 6 травня у дворику Вірменського торгового будинку діяла виставка 

унікальних фотографій з приватної колекції, що були зроблені в 1942 – 1943 

роках в одному з фотоательє нашого міста (http://muzeum.in.ua/nashі-

zaxodi/novini/vistavka-unіkalnix-fotografіj-1942-1943-rokіv.html). 

У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» відкрито 

нову експозицію-фотозону «Меджибіж торговий» 

(https://mezhibozh.com/меджибіж-торговий-запрошує-до-містеч/). 

28 травня відбулася урочиста Академія з нагоди відзначення 50-ї річниці 

відкриття музею в Меджибізькій фортеці. У ході заходу були презентовані 

виставки: «Частинка спільного здобутку», «Меджибіж торговий» та «Скарби 

Меджибізької фортеці» (https://mezhibozh.com/музею-у-меджибізькій-фортеці-

50/). 

До Всесвітнього дня музею відбувся Марафон вечірніх екскурсій «Весь 

Меджибіж з Лицарської вежі» та інсценована прогулянка головною вулицею 

Меджибожа. 

1 травня відкрито туристичний сезон у Меджибізькому замку. 
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У Хмельницькому обласному художньому музеї створено: музично-

поетичний перформанс «АРТ-ЧУМА». До виступів на відкритій сцені музею 

мистецтв запрошуються музиканти та поети; музично-танцювальний 

перформанс «Ескізи» – це художні замальовки, що розповідають про історії 

людських почуттів, щоденних переживань, патерни поведінки, шляхи 

осмислення себе і світу довкола. 

У музеї експонувалася ретроспективна виставка Дмитра Нагурного 

«Місто: простір свободи й кохання». 

У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї відбувся флешмоб на 

найкреативніше привітання до Міжнародного дня музеїв. 

До Дня пам’яті й примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні відбулася канва історичної пам’яті «Почерк війни» та пройшов 

майстер-клас з намотування військових онуч та взування армійських чобіт. 

Співробітники Хмельницького обласного літературного музею 28 

травня у м. Кам’янець-Подільський презентували два своїх книжкових видання: 

книгу спогадів Микити Годованця «Я – кремінь!» та перевидану книгу Миколи 

Чирського «Емаль».  

27 травня проведено традиційний музейний літературно-практичний урок 

«Косовиця трав весняних», присвячений відомому письменнику, лауреату 

премії ім. Шевченка – Костянтину Гордієнку (https://www.facebook.com/-

108100717313911/). 

В музеї історії міста Хмельницького відбувся науковий історико-

краєзнавчий круглий стіл «Символіка міста Хмельницького – центру області та 

громади: історія та перспективи розвитку» (https://khm.gov.ua/uk/content/pro-

symvoliku-naselenyh-punktiv-v-konteksti-ukrayinskogo-derzhavotvorennya-

govoryly-pid-chas). 

13 травня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося 

відкриття експозиції виставки «Імпровізація світлом» одеського 

фотохудожника Дмитра Мілютіна. 

28 травня в приміщенні Деражнянського будинку творчості відбулося 

відкриття Музею історії народного побуту Подільського краю з ініціативи 

Анатолія Стасюка.  

У Деражнянському міському історичному музеї відбувся День 

відкритих дверей до Міжнародного дня музеїв та Дня вишиванки. 

У Городоцькому краєзнавчому музеї відбувся огляд-конкурс найкращих 

робіт вихованців Городоцького будинку дитячої творчості. На огляд було 

представлено 125 робіт у 22 техніках. 

Просвітництво. Художня самодіяльність 

Підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу естрадної пісні 

імені М. Мозгового, який проходив в режимі онлайн. Участь у онлайн-

конкурсі взяли 115 учасників, які змагалися за право вийти у ІІІ етап 

(суперфінальний). За рішенням журі до ІІІ етапу (суперфінального) вийшли 12 

учасників (https://honmccm.com.ua/rezultaty-ii-etapu-vseukrainskoho-konkursu-

estradnoi-pisni-imeni-m-mozhovoho/). 
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Підведено підсумки обласного огляду-конкурсу хореографічних 

колективів мистецьких шкіл «Розмай-2021», який проходив за двома 

номінаціями: «Сучасна хореографія» та «Бальна хореографія». У конкурсі 

взяли участь 480 учасників з 11 мистецьких шкіл (https://honmccm.com.ua/1596-

2/). 

На базі відділу «Спів» Хмельницького музичного коледжу імені 

В. І. Заремби відбувся Третій обласний конкурс учнів мистецьких шкіл 

«Співоче Поділля» в онлайн-форматі. 

Творчі роботи славутчанина Костянтина Сапошка увійшли до каталогу 

Всеукраїнського творчого проєкт-конкурсу «ART NOVA» міжнародного 

трієнале «В краю сірих перлин» 2020 – 2021рр. 

26 травня у міському парку «Славутський» м. Славута вп’яте відбувся 

фестиваль «День вуличної музики». Це міжнародний волонтерський проєкт. 

Гостями фестивалю був pop-punk band «Fireflies» з м. Новоград-Волинський. 

26 травня в актовій залі Кам’янець-Подільського коледжу культури і 

мистецтв відбувся щорічний вокальний конкурс «Пісенний зорепад». 

Учасниками програми були студенти спеціалізацій «Музичне мистецтво 

естради» та «Народне пісенне мистецтво». Конкурс проводився у трьох 

номінаціях: народний, академічний та естрадний вокал 

(http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2483). 

У Волоськівській філії Деражнянського міського будинку культури до 

Міжнародного дня сім’ї відбулося свято «Сім’я – гніздечко родини». 

20 травня у м. Хмельницький у сквері ім. С. Бандери на концертному 

майданчику «УкраїноТериторія» відбулося фольклорне свято «Дівки-ладовиці 

терем будували», приурочене Дню Ладовиць (https://khm.gov.ua/uk/content/u-

hmelnyckomu-vyruvaly-folklorni-diystva). 

19 травня в концертній залі Кам’янець-Подільського коледжу культури і 

мистецтв з дотриманням карантинних вимог відбувся перегляд творчих робіт 

народного театру-студії «На Зарванській» в рамках Відкритого обласного 

огляду-конкурсу аматорських театральних колективів «Подільська сцена – 

2021» (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2471). 

Виставкова діяльність 

У м. Хмельницький, з нагоди Дня Героїв, військові частини міста 

представили хмельничанам виставку військової техніки 

(https://khm.gov.ua/uk/content/vystavka-viyskovoyi-tehniky-bilya-kinoteatru-im-t-

shevchenka). 

До дня вишиванки у Хмельницькому обласному науково-методичному 

центрі культури і мистецтва відкрито виставку старовинних вишитих 

українських сорочок «Обереги. Традиції краси» з приватної колекції Світлани 

Делікатної (м. Хмельницький) (https://honmccm.com.ua/vidkryto-vystavku-

starovynnykh-vyshytykh-ukrainskykh-sorochok-z-pryvatnoi-kolektsii-svitlany-

delikatnoi-oberehy-tradytsii-krasy-prysviachenu-dniu-vyshyvanky/). 

У м. Старокостянтинів в замку Острозьких вперше презентували 

виставку унікального етнічного одягу Старокостянтинівщини з різних сіл 
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територіальної громади. На виставці представлено понад 60 зразків одягу, 

рушників та вишиваних скатертин.  

У Славутському міському Палаці культури експонувалася виставка 

картин учасника бойових дій «Реабілітація мистецтвом» Сергія Назаренка.  

Відродження традицій 

14 травня в Самчиках відбувся майстер-клас з Самчиківського розпису, в 

якому взяли участь викладачі Нетішинської ДХШ. Майстер-клас провів Віктор 

Раковський – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України 

(https://honmccm.com.ua/14-travnia-v-samchykakh-vidbuvsia-majster-klas-z-

samchykivskoho-rozpysu-video/). 

6 травня в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва відбувся майстер-клас з Самчиківського розпису, у 

якому взяли участь 24 викладачі мистецьких шкіл області. Майстер-клас провів 

член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, директор 

Самчиківської дитячої художньої школи традиційного народного мистецтва – 

Віктор Раковський (https://honmccm.com.ua/vidbuvsia-majster-klas-z-

samchykivskoho-rozpysu/). 

Охорона пам’яток 

25 травня під час пам’яткоохоронної поїздки фахівці Хмельницького 

обласного науково-методичного центру культури і мистецтва спільно з 

начальником відділу у справах релігій та національностей управління культури 

виконавчого комітету Славутської міської ради провели огляд технічного стану 

пам’яток архітектури та історії міста Славута 

(https://honmccm.com.ua/provedeno-ohliad-tekhnichnoho-stanu-pam-iatok-

arkhitektury-ta-istorii-mista-slavuta/). 

Вшанування пам’яті 

21 травня відбулося урочисте відкриття пам’ятника Святославу Реріху 

на території «Мистецького простору» Подільського культурно-

просвітительського Центру ім. М. К. Реріха (https://khm.gov.ua/uk/content/u-

hmelnyckomu-vidkryyut-pamyatnyk-svyatoslavu-rerihu).  

В Хмельницькому на приміщенні спеціалізованої загальноосвітньої школи 

№ 7 відкрили меморіальні дошки випускникам школи, Героям російсько-

української війни Максиму Кондратюку та Юрію Кушніру 

(https://khm.gov.ua/uk/content/v-hmelnyckomu-vidkryly-memorialni-doshky-

geroyam-rosiysko-ukrayinskoyi-viyny-maksymu). 

22-23 травня у Малієвецькому парку – парк-пам’ятка садово-паркового 

мистецтва (Дунаєвецький район), відбувся пленер за участю архітекторів 

Хмельницької обласної організації архітекторів Національної Спілки 

архітекторів України та відділу містобудування та архітектури Хмельницької 

облдержадміністрації (https://www.adm-km.gov.ua/?p=94912). 
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Книговидання 

Хмельницький обласний літературний музей видав зібрання спогадів та 

листів видатного байкаря Микити Годованця (1893 – 1974) «Я – кремінь», які 

зберігаються у фондах музею відповідно до Обласної програми розвитку 

культури і духовності. Видання адресується дослідникам української 

літератури, вчителям та школярам, студентам та усім, кому цікава історія 

українського народу. 

Підвищення кваліфікації 

Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і 

мистецтва запроваджено цикл психолого-педагогічних семінарів для 

викладачів мистецьких шкіл. Відбувся семінар з елементами тренінгу 

«Інклюзивна мистецька освіта: проблеми та перспективи» за участю доктора 

педагогічних наук, професора кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії Катерини Біницької. У семінарі взяли участь 28 

педагогічних працівників з мистецьких шкіл міста Хмельницького 

(https://honmccm.com.ua/inkliuzyvne-navchannia-ditej-z-osoblyvymy-osvitnimy-

potrebamy/). 

17 травня відбувся семінар «Інклюзивна мистецька освіта: проблеми та 

перспективи», в якому взяли участь 36 педагогічних працівників 

(https://honmccm.com.ua/mystetski-shkoly-dostupne-osvitnie-seredovyshche/). 

27 травня в читальному залі Ярмолинецької центральної бібліотеки 

відбувся тематичний семінар «Тенденції розвитку клубних закладів в сучасних 

умовах» (https://honmccm.com.ua/tematychnyj-seminar-tendentsii-rozvytku-

klubnykh-zakladiv-v-suchasnykh-umovakh-v-chytalnomu-zali-iarmolynetskoi-

tsentralnoi-biblioteky/). 

26 травня на базі Теофіпольського центру культури і дозвілля в рамках 

підвищення кваліфікації проходив тематичний семінар «Тенденції розвитку 

клубних закладів в сучасних умовах» (https://honmccm.com.ua/tematychnyj-

seminar-tendentsii-rozvytku-klubnykh-zakladiv-v-suchasnykh-umovakh-na-bazi-

teofipolskoho-tsentru-kultury-i-dozvillia/). 

21 травня відбулася творча онлайн-лабораторія директорів базових 

будинків культури сільських і селищних територіальних громад з метою 

удосконалення та активізації культурно-дозвіллєвої діяльності клубних закладів 

територіальних громад, обміну досвідом, підтримкою творчих ініціатив. У 

спілкуванні взяли участь понад 80 осіб (https://honmccm.com.ua/onlajn-

laboratoriia-dyrektoriv-bazovykh-budynkiv-kultury-silskykh-i-selyshchnykh-

terytorialnykh-hromad/). 

20 травня проведено онлайн-семінар спеціалістів ОТГ, відповідальних за 

пам’яткоохоронну та музейну роботу, «Методичні аспекти пам’яткоохоронної 

та музейної роботи» на платформі Zoom. У семінарі взяли участь 46 

спеціалістів ОТГ (https://honmccm.com.ua/onlajn-seminar-spetsialistiv-oth-

vidpovidalnykh-za-pam-iatkookhoronnu-ta-muzejnu-robotu/). 

19 травня у Слобідсько-Кульчієвецькій територіальній громаді відбулося 

навчання клубних працівників, в якому взяли участь 18 директорів будинків 
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культури та завідуючих клубами (https://honmccm.com.ua/navchaiutsia-klubni-

pratsivnyky-slobidko-kulchiievetskoi-terytorialnoi-hromady/). 

Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою 

проведено:  

18 травня – семінар-практикум для працівників сільських бібліотек 

територіальних громад «Практичний порадник: робота з УДК». До семінару на 

платформі Zoom долучилися 45 фахівців із 22 територіальних громад 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_14_1/2021_05_14_1.php). 

14 травня – зональний семінар-практикум (на платформі Zoom) для 

фахівців із 27 публічних бібліотек Дунаєвецької, Новодунаєвецької, Маківської, 

Смотрицької територіальних громад «Проєктна діяльність – складова успіху 

сучасних бібліотек» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_05_08_2/2021_05_08_2.php). 

11-13 травня відбувся онлайн-семінар для завідуючих бібліотеками для 

дітей, центральними бібліотеками ОТГ «Бібліотека – відкритий світ для ідей». 

Організаторами онлайн семінару виступили Хмельницький обласний 

науково-методичний центр культури і мистецтва та Хмельницька обласна 

бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка. До навчання, яке проходило на 

платформі Zoom, впродовж трьох днів приєднувались від 61 до 71 учасників 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1337

#gsc.tab=0); (https://honmccm.com.ua/11-13-travnia-2021-roku-vidbuvsia-onlajn-

seminar-zaviduiuchykh-bibliotekamy-dlia-ditej-tsentralnymy-bibliotekamy-oth-na-

temu-biblioteka-vidkrytyj-svit-dlia-idej/). 

13 травня в Кам’янець-Подільському коледжі культури і мистецтв 

відбувся круглий стіл «Співпраця з територіальними громадами – ключова 

умова формування професійних компетенцій сучасного фахівця 

соціокультурної сфери» на платформі Zoom. Участь у засіданні взяли 11 

працівників структурних підрозділів у сфері «Культура» Білогірської, 

Війтовецької, Гуменецької, Китайгородської, Красилівської, Летичівської, 

Нетішинської, Славутської, Смотрицької, Судилківської, Теофіпольської 

територіальних громад (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2469). 
 

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

Тел. (096) 409 27 68 
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