
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за червень 2021 року) 

Загальні питання 

Заклади культури області з 9 червня працювали з дотриманням 

карантинних обмежень, встановлених для «зеленого» рівня небезпеки. 

 

До Дня Конституції України за ініціативи голови обласної ради Віолети 

Лабазюк та з метою відродження традицій у Хмельницькій обласній 

філармонії відбувся обласний молитовний сніданок. В населених пунктах 

області відбулися урочистості. Грамотами виконавчих комітетів відзначено 

кращих представників громад. В закладах культури області проведено низку 

заходів: інформаційні репортажі, відеогодини, документально-історичні 

виставки, правові зустрічі, правові години, інформаційні години, бесіди, ігри. 

Пам’ятні заходи в населенних пунктах області відбулися 22 червня, у 

День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої Світової  війни. Серед 

них: поминальні молебні, хвилини мовчання, покладання квітів, а також 

лекції, тематичні виставки тощо. 

До Міжнародного дня захисту дітей в населених пунктах області 

відбулися концерти, флешмоби, розважально-ігрові програми, презентації 

книжкових виставок, квести, перегляди кінофільмів, батьківські години, 

дитячі забави, бібліошоу, мульт-салони, розважальні вечори відпочинку, 

конкурси малюнків. У м. Хмельницький відбулося дитяче свято «Ключ від 

літа – КНИГА» (центральна міська бібліотека); спортивні заходи – «Свято 

дитинства», святкова програма з подарунками для дітей з багатодітних сімей; 

дитяча програма «Дитяче щастя» (Дендропарк); науковий пікнік; театральне 

шоу від аніматорів «Міксер»; концерт «Наповнимо цей світ радістю» (школа 

мистецтв); традиційний Парад близнюків; інклюзивний дитячий модний 

показ «Окрилені Ангели».  

У Красилівській міській територіальній громаді відбулося відкриття 

скейт-парку. 

 

Бібліотечна справа 

У Кам’янець-Подільській центральній міській бібліотеці імені 

Костя Солухи відбулася презентація книги Сергія Бабія «Кам’янецька 

хроніка». Використані архівні матеріали НІАЗ «Кам’янець», Кам’янець-

Подільського державного історичного музею-заповідника, Кам’янець-

Подільського міського архіву та інтернет-джерел. 

В результаті перемоги у премії KBU AWARDS та Благодійного фонду 

«Бібліотечна країна» Старокостянтинівська центральна бібліотека 

безкоштовно отримала 100 книг на теми особистого зростання та розвитку 

бізнесу. 

Ізяславська центральна бібліотека організувала традиційний 

щорічний бібліотечний велокрос «Стежками Василя Івановича Кравчука», 



присвячений 92-й річниці від дня народження Заслуженого працівника 

культури України, члена Національної спілки письменників України, 

Почесного громадянина міста Ізяслав. 

У бібліотеці села Явтухи Деражнянського району відбулася зустріч 

мешканців села з відомим земляком Едуардом Негребецьким – 

політехнологом, активістом Народного Руху України. 

На майданчику біля центральної публічної дитячої бібліотеки м. 

Хмельницький відбувся міський етап Всеукраїнського конкурсу «Лідер 

читання – 2021» серед учнів 5-6 класів – читачів публічних бібліотек 

Централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної 

громади (https://www.kult.km.ua/news/view/679-mis-kiy-etap-vseukrajins-kogo-

konkursu-lider-chitannya-2021). 

В с. Сорокодуби Красилівського району відбулися традиційні 

літературні Булаєнківські читання «У вінок поету» до 103-ї річниці від дня 

народження поета-воїна Володимира Булаєнка. 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 
Бібліотека взяла участь у проєкті «Книжковий Арсенал у твоїй 

бібліотеці», започаткованому Міжнародним фестивалем «Книжковий 

Арсенал» та ВГО «Українська бібліотечна асоціація». З 22 по 27 червня на 

базі бібліотеки було відкрито Посольство Ювілейного X Міжнародного 

фестивалю «Книжковий Арсенал». Заходи були організовані в приміщенні 

бібліотеки, на відкритих літніх майданчиках (міський сквер імені Тараса 

Шевченка) та на платформі Zoom. Проведено низку заходів: презентація 

книги журналіста, краєзнавця, перекладача Дмитра Антонюка «Римо-

католицькі кляштори в Україні» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_23_1/2021_06_23_1.php); презентація 

книги заслуженої журналістки України Станіслави Старостіної «Нездоланні 

герої – «Кіборги» Хмельниччини» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_24_1/2021_06_24_1.php); презентація 

видань «Жіночі обличчя нової історії України» та «Випускниці школи 

«Лідерські курси» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_25_1/2021_06_25_1.php); дискусія «Як 

їсти, пити та чути українською?» з нагоди виходу книжки Ольги Дубчак 

«Чути українською» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_24_6/2021_06_24_6.php); 

презентація посібника «Правовий інформатор: «Як жителю громади 

захистити свої права», з нагоди 25-ї річниці з дня ухвалення Верховною 

Радою України Конституції України від Хмельницької обласної громадської 

організації «Подільська правова ліга»; ,Олімпійський урок з презентацією 

літератури спортивної тематики «Ігри, що підкорили світ» спільно з 

обласним відділенням Національного олімпійського комітету України у 

літньому майданчику під відкритим небом 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_24_4/2021_06_24_4.php); онлайн-

трансляція презентації проєкту «Знищені шедеври української дерев’яної 
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сакральної архітектури. Книжка з доповненою реальністю» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_26_2/2021_06_26_2.php). У бібліотеці 

транслювалися: дискусія «Місця пам’яті – пам’ять місця» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_25_5/2021_06_25_5.php) та офіційна 

церемонія відкриття Х Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» в 

Україні.  

В рамках проєкту «Книжковий Арсенал у твоїй бібліотеці» проведено 9 

заходів. 

Бібліотека відкрила сьомий сезон Літнього читального залу під 

відкритим небом «Сквер літературного читання» в міському сквері імені 

Тараса Шевченка 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_17_5/2021_06_17_5.php). 

З нагоди 25-ї річниці Конституції України відбулася презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Конституція – правова основа 

України» для учасників урочистого зібрання у Хмельницькій обласній раді 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_26_1/2021_06_26_1.php). 

У Літньому читальному залі відбувся правовий консалтинг «Твої 

права – твій захист» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_25_2/2021_06_25_2.php). 

Користувачі публічних бібліотек Віньковецької територіальної 

громади спілкувалися зі спеціалістами з правових питань у Skype 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_24_7/2021_06_24_7.php). 

До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

відбувся вечір-вшанування «В серцях і книгах пам’ять про війну» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_22_4/2021_06_22_4.php). 

У бібліотеці відбулися: подіумний показ «Світ у клаптику», з нагоди 30-

річчя Дня працівників легкої промисловості, який зібрав шанувальників 

модних тенденцій ХХ ст. 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_10_4/2021_06_10_4.php); 

інформаційний брифінг «Призначення житлових субсидій «по-новому» на 

платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_08_2/2021_06_08_2.php); літературні 

читання, присвячені 100-річчю від дня народження українського поета, 

прозаїка, публіциста, байкаря, редактора, видавця, члена Спілки 

письменників УРСР, лауреата премій імені Cтепана Олійника та Микити 

Годованця – Івана Івановича Сварника на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_02_6/2021_06_02_6.php); презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Визначне жіноцтво України» для 

відвідувачів та учасників Всеукраїнського фестивалю народної творчості «Я 

– Українка!», який проходив у Хмельницькому обласному академічному 

музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_02_1/2021_06_02_1.php); в рамках 

адвокаційної Кампанії по збереженню довкілля – на підтримку реформи 

сфери довкілля відбулися онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в 

об’єктиві». Мешканці Чемеровецької територіальної громади переглянули 
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документальні стрічки «Джованні та балет на воді» (режисер Астрід Буссінк) 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_01_1/2021_06_01_1.php) та «Габрієль 

повідомляє з Чемпіонату світу» (режисер: Ельс ван Дріль) 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_17_1/2021_06_17.php). 

Відбулося виїзне засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» 

на тему «Інтереси дитини перш за все». Студентська молодь першого курсу 

Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту переглянули 

документальний фільм режисерки Астрід Буссінк «Джованні та балет на 

воді» з колекції DOCU/КЛУБ – Docudays UA (http://ounb.km.ua/index.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 
У бібліотеці відбулося: відкриття фотовиставки «Український Ренесанс. 

Ірина Заспа: образи-символи» 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=1382:2021-

06-22-09-57-34&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26); смарт-марафон для 

маленьких розумників з пришкільних дитячих таборів; презентація збірки 

поезій журналістки Ірини Салій «Щасливе літо правило весілля» 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1380:2021-

06-07-13-57-11&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26 

У концертній залі бібліотеки випускниця Хмельницького музичного 

коледжу ім. В. Заремби Вероніка Пшечук виступила з сольною музичною 

програмою. 

До Міжнародного Дня захисту дітей відбувся правознавчий квест 

«Закон захищає дитинство» та інформаційний меридіан «Безпека понад усе» 

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

 

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

Бібліотека спільно з ВГО «Українська бібліотечна асоціація» у 

партнерстві з польськими та українськими інституціями розпочала роботу у 

Міжнародному освітньому проєкті про Цілі сталого розвитку 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=13

55#gsc.tab=0). 

Підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу дитячого екомалюнка 

«Книга і діти, екологія і світ». Головним журі відзначено роботу читачки 

Деражнянської МБД Дарини Кучерук у номінації «Скажемо «Ні» 

забрудненню Землі», вікова категорія: читачі-учні 6-11 класів 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=13

48#gsc.tab=0). 

До Дня Конституції України проведено засідання кіноклубу 

документального кіно «Правознавчий компас» для молодіжної спільноти 

Хмельницького товариства молоді з інвалідністю «Перспектива» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=13

60#gsc.tab=0). 

У бібліотеці відбулися заходи, а саме: вечірка поттероманів 
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(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=13

59#gsc.tab=0); сольний концерт випускниці Хмельницького музичного 

коледжу ім. В. Заремби Юлії Мудрої. У її виконанні пролунали блискучі 

фортепіанні твори композиторів ХVIII-ХХ ст. 

(https://www.facebook.com/groups/596783510687944); піжамна вечірка 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=13

54#gsc.tab=0); засідання клубу документального кіно Docudays UA 

«Правознавчий компас». Учасники клубу переглянули та обговорили 

кінострічку австралійського режисера Девіда Феделя «Край електросміття» із 

колекції Міжнародного кінофестивалю Docudays UA 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=13

53#gsc.tab=0); обласний челендж «Твоя ЕкоДія» до Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=13

52#gsc.tab=0); піратська вечірка 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=13

51#gsc.tab=0). 

У міському сквері розпочалися Бібліокросинги (https://odb.km.ua/? 

dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1350#gsc.tab=0). 

 

Фестивалі 

19-20 червня в Молодіжному парку Хмельницького відбувся фестиваль 

«My Fest». Крім розваг за участю стронгменів, популярних українських 

музикантів, молодь мала можливість продемонструвати власні таланти. 

Відвідувачі брали участь в майстер-класах та пізнавальних лекціях. 

У сквері імені Шевченка м. Хмельницький відбувся фестиваль 

батьківства «Світанок». Майстер-класи, конкурси, парад візочків, 

безпрограшна лотерея та благодійна акція – об’єднали дітей і батьків. 

У Хмельницькому відбувся «Джаз-Фест Поділля». Виступили на святі 

музики відомі зарубіжні та українські джазові музиканти, оркестри та місцеві 

колективи. В рамках фестивалю у Хмельницькій школі мистецтв відбувся 

майстер-клас Олексія Боголюбова з джазового музикування. Завершився 

джазовий фестиваль переглядом німого художнього фільму Чарлі Чапліна 

«Цирк» у кінотеатрі імені Т. Шевченка. 

 

Театрально-концертне життя 

З нагоди 90-річчя Хмельницького обласного академічного музично-

драматичного театру ім. М. Старицького відбувся всеукраїнський 

мистецький форум «Вистави за п’єсами Старицького – історія та сучасність», 

присвячений генію українського театру Михайлу Старицькому. Зібралися 

провідні актори українських театрів, які грали у виставах за п’єсами М. 

Старицького, мистецтвознавці, режисери. 

Відбулася прем’єра вистави «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» до 

90-річчя театру за мотивами твору М. Старицького та покази трагікомедії 

Мирона Лисака «Дитина в дарунок». 
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24 червня відбулося закриття театрального сезону виставою «Кайдаші» 

(https://ye.ua/kultura/54985_U_Hmelnickomu_zakrivatimut_teatralniy_sezon_osu

chasnenoyi_versiyeyi_p_yesi_Kaydashi). 

Також відбулися: сольний концерт Марії Шпунт; відкриття виставки 

«Емоції тіла» (https://podillyanews.com/2021/06/13/try-vystavky-v-odyn-den-

prezentuvaly-u-hmelnytskomu/); ІІ тур VI Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. В ІІ регіональному 

турі фестивалю-конкурсу брали участь кращі хореографічні колективи з 

чотирьох областей України: Кіровоградської, Чернівецької, Вінницької та 

Хмельницької (https://honmccm.com.ua/rozpochavsia-ii-tur-vi-vseukrainskoho-

festyvaliu-konkursu-narodnoi-khoreohrafii-imeni-pavla-virskoho/). 

У Шепетівському міському Будинку культури відбувся показ комедії 

«Божевільна ніч або № 13» за мотивами твору Рея Куні. 

У Хмельницькій обласній філармонії відбулася презентація виставки 

банерів «Небесна Сотня. Освітяни». Інформацію про п’ятірку відважних 

вчителів підготували органи освіти Львова та Хмельниччини, а також 

Львівський історичний музей. 

У філармонії відбулися концерти: Віолончельної музики за участю 

соліста, віолончеліста Назара Джурина (Україна, США); заслуженої артистки 

України Фатіми Чергіндзії. 

Пройшла музична казка «Петрик і Вовк» за мотивами твору С. 

Прокофєва та творчий вечір «Лети, моя пісня крилата...» Ольги Абакумової. 

У смт Меджибіж відбувся концерт Академічного ансамблю пісні і 

танцю «Козаки Поділля» (https://www.facebook.com/oblfilarmonia). 

29 червня відбулося закриття концертного сезону. 

 

Музейна справа 

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» 
продовжує реалізацію онлайн-проєкту «Історії крізь об’єктив». Теми 

чергових випусків «Банкноти Георгія Нарбута в музеї» 

(https://www.youtube.com/watch?v=WJio9mLvWeM) та «Художньо-

промислова школа Кам’янця-Подільського» 

(https://www.youtube.com/watch?v= Aw4WjvjDY6M). 

Відбулася музейна година «Дошкільнятам про Конституцію 

(https://www.facebook.com/KPDIMZ/photos/pcb.3041879462760776/304187902

6094153); круглий стіл «Від аристократії до еліти: домодерні та модерні, 

ієрархії та середовище правлячої верстви» 

(https://www.youtube.com/watch?v=ftvzuYwB9Zw) та презентація книги 

Сергія Бабія «Кам’янецька хроніка» (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

У заповіднику представлено: персональну виставку живописця Петра 

Ігнатьєва «Карієс» (https://www.youtube.com/watch?v=XuhX-OYz0pU); нову 

експозицію «Тетяна Яблонська: віра в життя, праця, філософські роздуми» 

(https://www.youtube.com/watch?v=TSwd3OtOaJ4&t=2s) та фотовиставку «В 

безмежжі простору і часу…» студентів спеціалізації «Кіно-фото-відеосправа» 

Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. 
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Відбулося відкриття виставки «Віконниці роду» із приватної колекції 

Олександра Чернова. На виставці було представлено два десятки ікон 

«Таємна вечеря» (https://www.facebook.com/niaz.kamenec). 

В музеї-заповіднику проходили вечірні костюмовані екскурсії в Старому 

замку (http://muzeum.in.ua/index/poslugi/). 

 Старий замок відвідала телевізійна знімальна група литовського 

телебачення для зйомок документального серіалу про гетьмана Яна Кароля 

Ходкевича, його особистість, винятковий талант воїна та військові походи, 

битву під Хотином 1621 року.  

У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

відбулось святкування 875-ї річниці з часу першої писемної згадки про 

селище Меджибіж (https://www.facebook.com/Mezhybizh/) та науково-

краєзнавча конференція «Стародавній Меджибіж в історико-культурній 

спадщині України» на платформі ZOOM (https://mezhibozh.com/hауково-

краєзнавча-конференція-старо/). 

В Хмельницькому обласному художньому музеї відбулися 

презентації: книги Ольги Зайченко «Я Є. Я ПРАГНУ БУТИ. 

ІДЕНТИФІКУЙСЯ – ТА ЗРОСТАЙ!» 

(https://www.facebook.com/khramhohm/); музичного арт-проєкту «S.B.O.: 

естетика бунту» й новоутвореного гурту «#Small_Bad_Orchestra». 

7 червня в рамках музично-поетичного перформансу «АРТ-ЧУМА» в 

мистецькому дворику відкрився сезон літніх подій. На відкритій сцені 

«середньовіччя» у запеклому римованому «бою» зійшлися шанувальники 

поезії й живих виступів. 

3 червня відбулося відкриття виставки графіки «Слово на кремені», 

присвяченої 150-річчю від дня народження Василя Стефаника (https://km-

oblrada.gov.ua/vidkryttya-vystavky-slovo-na-kremeni-prysvyachenij-150-

richchyu-vid-dnya-narodzhennya-vasylya-stefanyka/). 

16 червня Хмельницький обласний літературний музей спільно із 

Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою провів 

онлайн-презентацію збірки оповідань фіналістів ІІІ конкурсу історичного 

оповідання «Proминуле» видавництва «Темпора». 

23 червня у літературно-меморіальному музеї імені Анни Ахматової, 

що у селі Слобідка-Шелехівська на Деражнянщині, відбувся захід «До Анни 

Ахматової на день народження» (https://www.facebook.com/ -

108100717313911/).  

В Хмельницькій облдержадміністрації відбулося розширене засідання 

щодо створення та функціонування комунального закладу культури 

«Малієвецький обласний історико-культурний музей» за участю першого 

заступника та заступника голови облдержадміністрації, керівників 

профільних структурних підрозділів ОДА, представників обласної ради та 

громадськості (https://www.adm-km.gov.ua/?p=95797). 

В музеї історії міста Хмельницького відкрилася ретроспективна 

фотовиставка відомого хмельницького фотохудожника, краєзнавця Леоніда 

Западенка «Народження міста Хмельницького». Експозиція складається зі 
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світлин старовинного Проскурова, який з плином часу перетворювався на 

сучасний Хмельницький (https://podillyanews.com/2021/06/13/try-vystavky-v-

odyn-den-prezentuvaly-u-hmelnytskomu/); 

(https://khm.gov.ua/uk/content/proskuriv-hmelnyckyy-transformaciya-mista-v-

prostori-y-chasi). 

В Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва представлено вернісаж 

ХХIV художньої виставки «ПОГЛЯД – 2020», яка презентує мистецькі 

роботи 89 художників України (https://podillyanews.com/2021/06/13/try-

vystavky-v-odyn-den-prezentuvaly-u-hmelnytskomu/). 

У місті Городок відбулося відкриття музею «G-Museum», в якому 

будуть проходити не лише екскурсії, а й навчатимуться майбутні 

винахідники  

На базі музею розвиватимуться три соціальні проєкти: G-club, G-school, 

G-hub. Вони спрямовані на розвиток творчої молоді міста Городок. Музей 

займає чотири поверхи. На першому розміщена філія музею органів 

внутрішніх справ, на другому – експозиції, в яких висвітлена історія 

Городоччини від Сарматського моря до сьогодення, на третьому обладнана 

велика зала для виставок сучасних митців, на четвертому – лабораторія та 

зала з панорамою міста. 

У музеї смт Ямпіль відкрито нову експозицію «Ямпільщина: побутові 

порцеляна та фаянс ХХ століття». 

У виставковому залі КЗ «Історико-краєзнавчий музей» Дунаєвецької 

міської ради працювала пересувна виставка Українського інституту 

національної пам’яті «Українська революція 1917 – 1921: регіональний 

вимір». 

В Ізяславському історико-краєзнавчому музеї відбувся захід з нагоди 

92-ї річниці від дня народження поета-байкаря В. І. Кравчука. 

 

Просвітництво. Художня самодіяльність 

У Хмельницькому на сцені парку культури та відпочинку ім. 

М. Чекмана відбувся відкритий молодіжний фестиваль українського 

народного танцю просто неба «Проскурівські клейноди».  

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва відбулося: підведення підсумків 2 туру 

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Творімо добро заради миру!». 

У конкурсі взяли участь 123 учні мистецьких шкіл області. 

(https://honmccm.com.ua/dovidka-pro-provedennia-vseukrainskoho-konkursu-

dytiachykh-maliunkiv-tvorimo-dobro-zarady-myru-2021/) та обласного огляду-

конкурсу аматорських театральних колективів «Подільська сцена» 

(https://honmccm.com.ua/pidsumky-oblasnoho-ohliadu-konkursu-amatorskykh-

teatralnykh-kolektyviv-podilska-stsena/); церемонія нагородження лауреатів ІІІ 

Всеукраїнського конкурсу естрадної пісні імені Миколи Мозгового. 

(https://honmccm.com.ua/vitaiemo-laureativ-iii-vseukrainskoho-konkursu-

estradnoi-pisni-imeni-mykoly-mozhovoho/).  

У виставковій залі Хмельницької художньої школи підведено 
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підсумки V Ювілейного конкурсу читців-декламаторів «Слово Нації» 

(https://khm.gov.ua/uk/content/peremozhci-v-yuvileynogo-konkursu-chytciv-

deklamatoriv-slovo-naciyi-otrymaly-gramoty-ta). 

В рамках фестивалю «Громада-фест-2021» відбулися заходи в: 

 Гуківській ТГ (https://honmccm.com.ua/27-chervnia-2021-roku-v-hukivskij-th-

vidbuvsia-oblasnyj-festyval-konkurs-narodnoi-tvorchosti-hromada-fest/); 

Сатанівській ТГ (https://honmccm.com.ua/vidbulysia-zakhody-v-ramkakh-

festyvaliu-hromada-fest-2021-u-satanivskyj-th/); 

Антонінській ТГ (https://honmccm.com.ua/startuvav-druhyj-etap-proektu-

hromada-fest-2021/). 

У Кам’янець-Подільському міському Будинку культури відбувся 

перший дитячий фестиваль гумору від ГО «Центр розвитку StarHouse 

простір». 

 

Виставкова діяльність 

В Хмельницькому відбулась Всеукраїнська виставка-ярмарок виробів 

декоративно-прикладного мистецтва та художніх промислів 

«Проскурівський вернісаж – 2021». У ній взяли участь 57 майстрів з 

Вінницької, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та 

Хмельницької областей (https://honmccm.com.ua/vidbulas-vseukrainska-

vystavka-iarmarok-vyrobiv-dekoratyvno-prykladnoho-mystetstva-ta-khudozhnikh-

promysliv-proskurivskyj-vernisazh-2021/). 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва відкрито виставку фотосвітлин Олександра Майорова 

(м. Кропивницький). На виставці представлено 18 робіт фотохудожника, які 

відображають унікальний і неповторний світ балету. Виставка експонувалася 

з 17 червня до 1 липня (https://honmccm.com.ua/zaproshuiemo-na-fotovystavku-

emotsii-tila/). 

 

Вшанування пам’яті 

В Острополі (Староостропільській територіальній громаді) встановлено 

козацький дерев’яний хрест з метою вшанування пам’яті загиблих козаків за 

українську державу, які були знищенні польськими військами.  

 

Відродження традицій 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва відбувся майстер-клас з художньої ручної вишивки. У 

ньому взяли участь 20 викладачів мистецьких шкіл та клубних працівників 

області (https://honmccm.com.ua/u-khmelnytskomu-onmtskim-vidbuvsia-

oblasnyj-majster-klas-z-khudozhnoi-ruchnoi-vyshyvky/). 

 

Охорона пам’яток 

В рамках проєкту маркування історичних атракцій малими 

архітектурними формами у м. Полонне відбулася презентація скульптури 

міфічного персонажу Духа Хо. 17 локацій будуть промарковані малими 

https://khm.gov.ua/uk/content/peremozhci-v-yuvileynogo-konkursu-chytciv-deklamatoriv-slovo-naciyi-otrymaly-gramoty-ta
https://khm.gov.ua/uk/content/peremozhci-v-yuvileynogo-konkursu-chytciv-deklamatoriv-slovo-naciyi-otrymaly-gramoty-ta
https://honmccm.com.ua/27-chervnia-2021-roku-v-hukivskij-th-vidbuvsia-oblasnyj-festyval-konkurs-narodnoi-tvorchosti-hromada-fest/
https://honmccm.com.ua/27-chervnia-2021-roku-v-hukivskij-th-vidbuvsia-oblasnyj-festyval-konkurs-narodnoi-tvorchosti-hromada-fest/
https://honmccm.com.ua/vidbulysia-zakhody-v-ramkakh-festyvaliu-hromada-fest-2021-u-satanivskyj-th/
https://honmccm.com.ua/vidbulysia-zakhody-v-ramkakh-festyvaliu-hromada-fest-2021-u-satanivskyj-th/
https://honmccm.com.ua/startuvav-druhyj-etap-proektu-hromada-fest-2021/
https://honmccm.com.ua/startuvav-druhyj-etap-proektu-hromada-fest-2021/
https://honmccm.com.ua/vidbulas-vseukrainska-vystavka-iarmarok-vyrobiv-dekoratyvno-prykladnoho-mystetstva-ta-khudozhnikh-promysliv-proskurivskyj-vernisazh-2021/
https://honmccm.com.ua/vidbulas-vseukrainska-vystavka-iarmarok-vyrobiv-dekoratyvno-prykladnoho-mystetstva-ta-khudozhnikh-promysliv-proskurivskyj-vernisazh-2021/
https://honmccm.com.ua/vidbulas-vseukrainska-vystavka-iarmarok-vyrobiv-dekoratyvno-prykladnoho-mystetstva-ta-khudozhnikh-promysliv-proskurivskyj-vernisazh-2021/
https://honmccm.com.ua/zaproshuiemo-na-fotovystavku-emotsii-tila/
https://honmccm.com.ua/zaproshuiemo-na-fotovystavku-emotsii-tila/
https://honmccm.com.ua/u-khmelnytskomu-onmtskim-vidbuvsia-oblasnyj-majster-klas-z-khudozhnoi-ruchnoi-vyshyvky/
https://honmccm.com.ua/u-khmelnytskomu-onmtskim-vidbuvsia-oblasnyj-majster-klas-z-khudozhnoi-ruchnoi-vyshyvky/


архітектурними формами та допоможуть туристам ознайомитись з місцевими 

пам’ятками. 

В Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва відбувся науковий круглий стіл, приурочений 50-

річчю створення відділу охорони пам’яток, який зібрав представників 

наукових кіл, музейників, краєзнавців, архівістів, археологів, працівників 

закладів культури та освіти з Хмельниччини та Києва 

(https://honmccm.com.ua/iuvilej-viddilu-okhorony-pam-iatok/). 

Фахівцями відділу охорони пам’яток Хмельницького обласного 

науково-методичного центру культури і мистецтва надано науково-

методичну консультацію представникам Старокостянтинівської міської ТГ 

(https://honmccm.com.ua/naukovo-metodychna-robota-z-okhorony-

inventaryzatsii-pam-iatok-kulturnoi-spadshchyny-z-starokostiantynivskoiu-

miskoiu-terytorialnoiu-hromadoiu/); Ярмолинецької селищної ТГ 

(https://honmccm.com.ua/naukovo-metodychna-robota-po-okhoroni-

inventaryzatsii-pam-iatok-kulturnoi-spadshchyny-z-iarmolynetskoiu-selyshchnoiu-

terytorialnoiu-hromadoiu/); Ізяславської міської ТГ 

(https://honmccm.com.ua/pam-iatkookhoronna-robota-na-iziaslavshchyni/) та 

Судилківської територіальної громади (https://honmccm.com.ua/pam-

iatkookhoronna-robota-v-sudylkivskij-oth-obstezhennia-pam-iatok-kulturnoi-

spadshchyny-na-mistsevosti/). з питань історичного середовища та об’єктів 

культурної спадщини.  

 

Підвищення кваліфікації 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека спільно з 

Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і 

мистецтва організували проведення семінару директорів, завідуючих 

центральними бібліотеками ТГ на тему «Бібліотека в громаді: реалії часу» 

на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_24_8/2021_06_24_8.php). 

Відбулось засідання онлайн-клубу «Суч@сний методист» 

Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_06_11_1/2021_06_11_1.php). 

Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і 

мистецтва організовано проведення навчання клубних працівників у: 

Гуменецькій ТГ (https://honmccm.com.ua/u-humenetskij-terytorialnij-hromadi-

vidbulosia-navchannia-klubnykh-pratsivnykiv/); 

Антонінській ТГ (https://honmccm.com.ua/vidbulosia-navchannia-klubnykh-

pratsivnykiv-antoninskoi-terytorialnoi-hromady/); Війтовецької ТГ 

(https://honmccm.com.ua/prodovzhuiutsia-navchannia-klubnykh-

pratsivnykiv/);Староушицької ТГ (https://honmccm.com.ua/vidbuvsia-vyiznyj-

seminar-praktykum-tendentsii-rozvytku-klubnykh-zakladiv-v-suchasnykh-

umovakh/); Волочиської ТГ (https://honmccm.com.ua/navchannia-klubnykh-

pratsivnykiv-u-volochyskij-miskij-terytorialnij-hromadi/); Солобковецької ТГ 

(https://honmccm.com.ua/provedeno-navchannia-klubnykh-pratsivnykiv-
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solobkovetskoi-silskoi-th/); Грицівській ТГ 

(https://honmccm.com.ua/navchannia-klubnykh-pratsivnykiv-u-hrytsivskij-

terytorialnij-hromadi/); Судилківській ТГ (https://honmccm.com.ua/navchannia-

klubnykh-pratsivnykiv-u-sudylkivskij-terytorialnij-hromadi/). 

 Відбувся обласний семінар директорів СБК, завідуючих СК на тему 

«Формування і розвиток пріоритетних напрямків діяльності сільських 

клубних закладів в умовах діяльності ТГ»(https://honmccm.com.ua/vidbuvsia-

oblasnyj-seminar-silskykh-klubnykh-pratsivnykiv/). 
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