
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за липень 2021 року) 

Всі заклади культури області продовжують працювати з карантинними 

обмеженнями відповідно до обмежень «зеленої» зони. 

 

Загальні питання 

На Хмельниччині з робочим візитом перебував Міністр культури та 

інформаційної політики України Олександр Ткаченко. В програмі перебування 

– ознайомлення з туристичними локаціями, обговорення фестивального руху, 

інвестиційних та фінансових можливостей пам’яток культурної спадщини 

м. Кам’янця-Подільського, створення нових туристичних маршрутів, потреб у 

реставрації. Олександр Ткаченко відвідав також Державний історико-

культурний заповідник «Межибіж» (https://mezhibozh.com/міністр-культури-та-

інформаційної-по/). 

У Хмельницькому презентували мистецький проєкт «Вони любили наше 

місто. А ти?». Мета проєкту – розповісти про земляків, які творили історію 

міста. Організатори – управління культури та туризму Хмельницької міської 

ради за участю комунальних закладів (https://khm.gov.ua/uk/content/v-

hmelnyckomu-zapochatkuvaly-novyy-mysteckyy-proyekt-vony-lyubyly-nashe-

misto-ty). 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури 

і мистецтва підведено підсумки 2 туру Всеукраїнського конкурсу дитячої 

творчості «Творімо добро заради миру» (https://honmccm.com.ua/pidsumky-

vseukrainskoho-konkursu-dytiachoi-tvorchosti-tvorimo-dobro-zarady-myru/) та 

обласного конкурсу-виставки художніх виробів декоративно-прикладного 

мистецтва «Кращий твір року-2021». У конкурсі-виставці взяли участь 78 

майстрів декоративно-прикладного мистецтва області у різних номінаціях 

(https://honmccm.com.ua/rezultaty-oblasnoho-konkursu-vystavky-khudozhnikh-

vyrobiv-dekoratyvno-prykladnoho-mystetstva-krashchyj-tvir-roku-2021/). 

Теофіпольський центр культури та дозвілля організував презентацію 

книги Степана Флерчука і Анатолія Стучинського «Міліція Теофіпольщини», 

яка вийшла друком у Львівському видавництві «Бона». Презентація книги 

відбулася в парку культури та дозвілля 

(https://www.facebook.com/groups/620872948381099/). 

Національний Тур «Кіно просто неба» завітав у Теофіпольську 

територіальну громаду, де здійснює свою діяльність філія «Рідний край» 

ПрАТ «Зернопродукт МХП». Він реалізується Благодійним фондом «МХП – 

Громаді» у партнерстві з Асоціацією «Сприяння розвитку кінематографа в 

Україні – дивись українське!» та за підтримки Державного агентства України з 

питань кіно. Метою Національного туру є популяризація вітчизняних 

кінострічок у місцях, де не має кінотеатрів. На стадіоні «Юність» зібралося 

близько 2 000 глядачів, жителів селища та сіл громади аби переглянути фільм, 

який обрала сама громада – «Пекельна хоругва або Козацьке Різдво». 
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В концертному залі Деражнянської дитячої школи мистецтв відбулася 

презентація одинадцятої збірки поезій «Танго фіолетових квітів» Ольги Ковпак. 

 

Бібліотечна справа 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека увійшла в 

п’ятірку найактивніших бібліотек по організації та проведенню заходів в 

рамках Посольства «Книжковий Арсенал у твоїй бібліотеці», започаткований 

Міжнародним фестивалем «Книжковий Арсенал» та ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація». КЗ «Центральна бібліотека Чорноострівської 

селищної ради» теж увійшла до списку найактивніших бібліотек (15 місце) 

(https://ula.org.ua/news/4854-posolstvo-knyzhkovoho-arsenalu-u-bibliotetsi-nashe-

spilne-knyzhkove-sviato?fbclid=IwAR3W7MWx6VizSFgZ4UUBy2b9JggXzaRF 

04pwKLh4fvIw9WMoF7vVHXdrg_8). 

В рамках реалізації проєкту «Дія. Цифрова освіта» у селі Великий 

Олександрів на Віньковеччині відкрито хаб цифрової освіти на базі публічної 

бібліотеки. Жителям села вперше демонстрували серіал для новачків на 

комп’ютерах від Міністерства цифрової трансформації України та Української 

бібліотечної асоціації. Працівники Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки долучились до урочистостей 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100005089181332). 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 
На платформі ZOOM в рамках реалізації кампанії з цифрової грамотності 

населення за проєктом «Дія. Цифрова освіта» відбулися: інформаційний 

коучинг «Сучасні електронні сервіси Пенсійного фонду України» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_07_20_3/2021_07_20_3.php); інформгодина 

«Електронний лікарняний лист: що варто знати працівнику та роботодавцю» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_07_08_2/2021_07_08_2.php) та засідання 

кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» на тему «Підтримка дитини понад 

усе». Учасники заходу переглянули та обговорили документальний фільм 

режисерки Астрід Буссінк «Джованні та балет на воді» з колекції DOCU/КЛУБ 

– Docudays UA (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_07_05_2/2021_07_05_2.php). 

У Літньому читальному залі під відкритим небом в міському сквері імені 

Т. Г. Шевченка відбувся День інформування «Україна – суверенна держава» до 

Дня прийняття Декларації про державний суверенітет 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_07_13_4/2021_07_13_4.php). 

В «Малій галереї мистецтв» відбувся творчий вечір та презентація 

виставки родини Міляр «Спадкоємність поколінь» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_07_09_3/2021_07_09_3.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

До Дня українських миротворців було проведено годину патріотизму 

«Українські миротворці – на захисті миру» за участю військовослужбовців ВЧ 

3053 (https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 
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.Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

Підведено підсумки 2 туру Всеукраїнського конкурсу дитячої 

творчості «Незалежна і єдина – моя Україна!», організованого Національною 

бібліотекою України для дітей. На розгляд журі обласного етапу надійшло 184 

творчих роботи (https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_ 

cur=19&news_id=1364#gsc.tab=0). 

В арт-холі бібліотеки діяла виставка малюнків вихованців Хмельницької 

школи мистецтв (https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_ 

cur=19&news_id=1361#gsc.tab=0). 

У бібліотеки Хмельницької міської територіальної громади почали 

надходити нові книги за рахунок фінансування з міського бюджету. Виділено 

450 тис. грн та закуплено майже 3000 нових книг українських видавництв через 

тендерні закупівлі. Книжкові фонди поповняться у 15 міських, 14 сільських 

бібліотеках громади (https://khm.gov.ua/uk/content/biblioteky-hmelnyckoyi-

gromady-popovnyuyut-fondy). 

Теофіпольська централізована бібліотечна система отримала перемогу 

у Всеукраїнському конкурсі мікрогрантів «Час діяти, Україно!» з проєктом 

«Бібліотечний простір у житті громади» для Шибенської сільської громади 

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

У Теофіпольській центральній бібліотеці Теофіпольської ТГ відбулася 

презентація нової збірки віршів «Теофіполь» місцевої поетеси Віри 

Володимирівни Пухніченко. Збірка присвячена 600-річчю містечка Теофіполь 

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

 

Фестивалі 

У м. Славуті відбувся другий Міжнародний етнофестиваль «Колодар». 

Мистецька подія проходила за підтримки Українського культурного фонду та 

популяризувала нематеріальну культурну та історичну спадщину через 

залучення до місцевої культури широкої аудиторії мешканців регіону і 

туристів. 

У Меджибожі відбувся фестиваль середньовіччя «Епоха Героїв». У 

рамках фестивалю пройшли лицарські турніри, майстер-класи та відбулися 

виступи українських гуртів із традиційними середньовічними композиціями 

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

У селищі Чорний Острів (Чорноострівська ТГ) відбувся третій 

Всеукраїнський фестиваль народної творчості та ремесел «Чорноострівський 

ярмарок». Цьогорічний фестиваль був приурочений 655-річниці першої згадки 

про Чорний Острів та 465-ї річниці надання Магдебурзького права 

(https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1626102409/). Мистецький захід відвідав 

Консул Генерального Консульства республіки Польща у м. Вінниця Станіслав 

Жарчинськи (https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1626268733/). Впродовж 

двох днів народні колективи із областей України давали творчі концерти у 

смт  Чорний Острів та с. Грузевиця. 

У Старокостянтинові відбувся VIII Всеукраїнський етнофестиваль 

«Болохівські гостини – 2021». Фестивальним майданчиком для мешканців міста 
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та гостей зі всієї України цьогоріч стала Набережна річки Ікопоть. Розпочався 

день із конкурсу на «Кращого рибалку», згодом запрацювало містечко 

атракціонів, на території замку Острозьких запрацювала «Алея майстрів» – 

виставка-розпродаж майстрів декоративно-прикладного мистецтва України, 

виставка робіт дитячої художньої школи, проходив спортивний турнір з шахів. 

Протягом дня відбувалися театралізовані екскурсії в замку Острозьких, 

відбувалося дефіле агентства моделей «Btaty Star» в автентичному етноодязі. 

Родзинкою свята стало проведення конкурсу «Старостинські вихвалянки», в 

рамках якого кожен округ представив свою гостину. У фестивалі взяли участь 

23 вокальні та танцювальні колективи більш як з десяти міст та селищ України. 

Другий день етнофестивалю пройшов у селі Самчики, на території 

палацо-паркового ансамблю. Народні колективи представляли народні звичаї та 

обряди, традиційне пісенне та танцювальне мистецтво своїх регіонів. 

В Кам’янець-Подільському проходив IV Міжнародний фестиваль 

оперного мистецтва та класичної музики «Опера в мініатюрі». В фестивалі 

брали участь заслужені артисти і лауреати різних міжнародних премій з Черкас, 

Львова, Одеси, Коломиї, Івано-Франківська, Хмельницького, музиканти і 

співаки з Італії, Франції, Польщі. В рамках фестивалю пройшло ряд заходів: 

оперний вечір за участю італійського тенора Емануеле Сервідіо (міський 

Будинок культури); концерт вокально-інструментальної та органної музики за 

участю Заслуженої артистки України Олени Бєлкіної, музикантів із Черкас, 

Одеси та вокалістки зі Львова Христини Макар (Кафедральний собор РКЦ); 

фортепіанний речиталь за участю піаніста, Заслуженого артиста Польщі, 

кандидата мистецтвознавства Сергія Григоренка (міський Будинок культури) та 

IV відкритий міжнародний конкурс вокалістів «Impreza «Опера в 

мініатюрі» (Кам’янець-Подільська міська дитяча хорова школа). Тижневу 

програму завершив концерт «Мій рідний краю». 

Фольклорний гурт «Перлинка» Славутського Будинку дитячої 

творчості взяв участь у Міжнародному фестивалі «Несебърски накит», який 

проходив у болгарському місті Несебр. 

У Солобковецькій територіальній громаді в будинку культури 

с. Проскурівка відбувся фестиваль «Громада-фест». Громада представила 

виставку іміджевої продукції про свою діяльність, виставку образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва та концертну програму 

(https://honmccm.com.ua/hromada-fest-u-solobkovetskij-terytorialnij-hromadi/). 

У Хмельницькому в рамках програми «Мистецьке літо» відбувся 

четвертий відкритий міський фестиваль вуличного соціального танцю 

«Нестримний потік». 

В селі Вишневе Ленковецької ТГ Шепетівського району відбувся 

традиційний «Вишневецький ярмарок», який був започаткований у 2007 році у 

день святих апостолів Петра і Павла. Аматорські колективи Ленковецької 

громади та з сусідніх – Грицівської та Судилківської територіальних громад, 

презентували у рамках ярмарку свою творчість, народні умільці – свої роботи, 

старостинські округи пригощали традиційними стравами 

(https://honmccm.com.ua/znovu-vyruvav-vyshnevetskyj-iarmarok/). 

https://honmccm.com.ua/hromada-fest-u-solobkovetskij-terytorialnij-hromadi/
https://honmccm.com.ua/znovu-vyruvav-vyshnevetskyj-iarmarok/


Музейна справа 

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» 
Відбулося відкриття виставки «Святині Тернопільщини» (із проведеного 

пленеру 2016, 2020 роки). 

До святкування Хрещення Русі працівниками відділу наукової та 

культурно-освітньої діяльності підготовлена фотовиставка «Сакральна 

архітектура стародавнього Кам’янця». 

У Гончарській вежі юні театрали від ГО «Кам’яний острів» в історичних 

костюмах читали шекспірівські сонети.  

До Дня архітектури України в конференц-залі відкрито виставку проєктів 

студентів Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури і дизайну 

(відділення «Архітектури і дизайну») «Від студента до фахівця» 

(https://www.facebook.com/niaz.kamenec). 

Відбувся творчий вечір пам’яті археолога, поета, барда Олександра 

Авагяна (https://www.facebook.com/Mezhybizh/). 

Відбулося свято ПОЛЯ від агрофірми «АГРО-ФОРТЕ» 

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

У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулися відкриття: 

персональної виставки «Громадянський інстинкт» лауреата Національної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого художника України, активного 

учасника руху шістдесятників, правозахисника Опанаса Заливахи; виставки 

творчих робіт Марини Дударчук, викладачки Хмельницької дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, членкині 

Хмельницької народної художньої студії «Рукотвори» та виставки плакатів 

«Верым! Можам! Переможам!» Володимира Цеслера (Білорусь).  

В краєзнавчому відділі музею Пропаганди (м. Шепетівка) відбулися Дні 

вшанування пам’яті загиблих на сході України шепетівчан: Анатолія 

Андрощука, Максима Коваля, Сергія Гаврилюка, Ярослава Давидова. 
Протягом місяця працювала Творча майстерня «Літо в музеї». Відвідувачі 

творчої майстерні з Центру дошкільного розвитку дитини «Мудрик» 

виготовляли обереги з природнього матеріалу та знайомилися з обрядами краю 

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

В музеї історії міста Хмельницького відкрилася ретроспективна 

фотовиставка відомого хмельницького фотохудожника, краєзнавця Леоніда 

Западенка «Народження міста Хмельницького». Експозиція складається зі 

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). 

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося відкриття 

виставки фотографій «На вулиці та поруч» одеського фотохудожника 

Олександра Сінельнікова. Це його перша велика персональна фотовиставка в 

Хмельницькому. На ній представлені роботи, які були зроблені на вулицях, у 

дворах та транспорті міста Одеси і багатьох інших міст. 

https://www.facebook.com/niaz.kamenec
https://www.facebook.com/Mezhybizh/
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У виставковому залі Дунаєвецького історико-краєзнавчого музею 

відбулося відкриття персональної виставки художника, члена Спілки 

художників і майстрів Дунаєвеччини Анатолія Верстюка. 

На території музею Героя України Георгія Кірпи, який розташований 

на території його будинку, де він провів свої дитячі та юнацькі роки у 

с. Клубівка Ізяславського району, відбулися заходи з нагоди його 75-ї річниці 

від дня народження. У меморіальному заході взяли участь місцеві жителі, 

керівництво громади, друзі. До підніжжя пам’ятника покладено квіти. 

 

Виставкова діяльність 
З нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Польщі у м. Городок біля 

костелу Святого Станіслава було презентовано мобільну виставку плакатів про 

історію Речі Посполитої. Виставку відкрив Ян Дзєдзічак, Міністр з питань 

Полонії та поляків за кордоном. Взяли участь запрошені мешканці міста 

польського походження, представники польських громадських організацій, 

дирекція городоцьких ліцеїв. 

 

Вшанування пам’яті 

На приміщенні Чабанівського ліцею Староушицької ТГ встановлена 

меморіальна дошка Яну Токаржевському-Карашевичу – українському 

політичному і дипломатичному діячу, історику-геральдисту. Пам’ятний знак 

встановлено у рамках проєкту «Маркування місць пам’яті української 

дипломатії».  

 

Охорона пам’яток 

Під час пам’яткоохоронної поїздки фахівцями з питань охорони 

культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного 

центру культури і мистецтва спільно з представниками Дунаєвецької міської 

ради, Маківської сільської ради та представниками релігійної організації 

проведено огляд технічного стану пам’яток історії та архітектури в 

Дунаєвецькій міській та Маківській сільській громадах 

(https://honmccm.com.ua/pam-iatkookhoronna-robota-z-hromadamy-

prodovzhuietsia-obstezhennia-pamiatok-istorii-arkhitektury-u-dunaievetskij-miskij-

ta-makivskij-silskij-o). 

 

Підвищення кваліфікації 

Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

провели: День обласної бібліотеки для працівників бібліотек Жванецької, 

Орининської, Слобідсько-Кульчієвецької, Гуменецької, Староушицької, 

Китайгородської, Кам’янець-Подільської територіальних громад у форматі 

вебінару на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_07_30_1/2021_07_30_1.php); вебінар «Відео-

конструктори для створення бібліотечних роликів або відеоконтенту» для 

працівників сільських бібліотек територіальних громад. Захід відбувався на 

платформі Zoom, до якого долучилися 100 бібліотечних працівників області 

https://honmccm.com.ua/pam-iatkookhoronna-robota-z-hromadamy-prodovzhuietsia-obstezhennia-pamiatok-istorii-arkhitektury-u-dunaievetskij-miskij-ta-makivskij-silskij-o
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(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_07_21_3/2021_07_21_3.php); тренінг-

семінари для працівників сільських бібліотек територіальних громад області, 

які отримали комп’ютерну техніку в рамках реалізації кампанії з цифрової 

грамотності населення за проєктом «Дія. Цифрова освіта». Протягом п’яти днів 

проведено 10 тренінгів, в яких взяли участь 130 учасників, представники 52 

територіальних громад області 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_07_13_3/2021_07_13_3.php). 

Фахівці Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. 

Т. Г. Шевченка провели: бібліоспаринг «Сучасна бібліотека для дітей: 

рухаємося вперед», який відбувся на платформі Zoom. У ньому взяли участь 

Шепетівська міська бібліотека для дітей та Городоцька бібліотека для дітей 

міської територіальної громади 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1368

#gsc.tab=0); школу професійного розвитку «Ідеї. Практика. Досвід» для 

працівників сільських бібліотек, що обслуговують дітей територіальних громад 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1367

#gsc.tab=0). 

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