
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за листопад 2021 року) 

 

Всі заклади культури області з 30 жовтня працюють відповідно обмежень 

«червоної» зони» 

(https://www.dsns.gov.ua/files/2021/10/28/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82

%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2041.pdf). 

 

Загальні питання 

  Згідно Указу Президента України від 15 листопада 2021року 

№ 582/2021 «Про призначення державних стипендій видатним діячам 

культури і мистецтва» призначено довічну стипендію Олександру 

Долоянцу – головному художнику Хмельницького обласного академічного 

музично-драматичного театру імені Михайла Старицького; дворічну 

стипендію – письменнику Павлу Гірнику З Деражнянщини та 

хмельницькому фотохудожнику Сергію Аніськову.  

В населених пунктах області відбулися урочистості, присвячені Дню 

Гідності та Свободи, а також церемонії покладання квітів до пам’ятників та 

місць поховань захисників України; поминальні панахиди за загиблими 

героями на російсько-українській війні. У бібліотеках пройшли патріотично-

виховні години, фото-флешмоби «Україна – територія Гідності і Свободи» та 

діяли книжкові виставки. 

  Олена Іськова-Миклащук із Шепетівки стала лауреаткою премії 

«Гранд Коронація» за збірки «Брат» та «Покривання коси». Вона єдина 

авторка серед учасників, яка двічі відзначена другою премією у категорії 

«Пісенна лірика».  

 Молодша наукова співробітниця Хмельницького обласного 

літературного музею Альона Радецька стала лауреатом літературної премії 

імені Михайла Дубова за книгу відгуків і рецензій «Життєствердні істини» 

у номінації «Літературна критика». Літературна премія імені Михайла 

Дубова заснована 2011 року через 20 років після смерті письменника. До 

участі в конкурсі на здобуття премії імені Михайла Дубова допускаються 

особи до 33 років, які народилися, проживають або працюють (навчаються) 

на території Рівненської області. 

 У залі Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва відбулось засідання комісії з присудження обласної 

премії ім. Ніни Косаревої в галузі «Декоративно-прикладне мистецтво». 

Комісія обговорила творчість семи претендентів на премію і одностайно 

вирішила присудити премію, розділивши між двома майстрами народного 

мистецтва Єрменчук-Гручман Ганною Михайлівною з м. Волочиськ та Елеон 

Надією Єфремівною з м. Шепетівка (https://honmccm.com.ua/zasidannia-

komisii-z-prysudzhennia-oblasnoi-premii-im-niny-kosarevoi/). 
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Заклади культури області взяли участь у загальнонаціональній хвилині 

мовчання, опісля якої по всій області відбулася акція «#Запали_свічку» до 

Дня пам’яті жертв голодоморів. 

 

Бібліотечна справа 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Керівниця кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» Філіпенко Зоя 

разом з головою ГО «Ініціативні громадяни Чемеровеччини» Кульпінською 

Марією (директор ЦБ Чемеровецької селищної територіальної громади) з 9 

по 14 листопада взяли участь у Міжнародному кінофестивалі про права 

людини Verzio офлайн, який відбувався у Будапешті 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_17_1/2021_11_17_1.php). 

Відбувся літературний вечір з нагоди вшанування творчості 

видатного польського письменника Генріка Сенкевича для учнівської молоді 

міста, яка вивчає польську мову та учасників польського клубу, що діє в 

бібліотеці. Подію ініційовано спільно з ГО «Центр слов`янських мов та 

культур» (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_29_2/2021_11_29_2.php). 

 До Дня пам’яті жертв голодоморів, до 100-х роковин від початку 

масового штучного голоду 1921 – 1923 років в Україні та до 75-х роковин від 

початку масового штучного голоду 1946 – 1947 років в Україні відбулась 

зустріч-реквієм «Мій вічний біль, моя пекуча пам’ять...» на платформі 

Google Meet. Під час заходу відбувся перегляд та обговорення 

документальної стрічки «Живі» (режисер Сергій Бурковський ) з колекції 

DOCU/КЛУБ – Docudays UA 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_26_6/2021_11_26_6.php) та година 

пам’яті «Мій вічний біль, моя пекуча пам’ять...» на базі Хмельницького 

ліцею № 17 (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_26_3/2021_11_26_3.php). 

 Відбулася онлайн-зустріч на тему «Живи сьогодні з думкою про 

майбутнє» в кіноклубі Docudays UA «Право в об’єктиві» в рамках Тижня 

документального кіно від Мережі DOCU/CLUB та Zagoriy Fondation з нагоди 

відзначення Всеукраїнського дня добрих справ. Учасники зустрічі 

переглянули та обговорили документальну кінострічку «Заповідник Асканія» 

(режисер: Андрій Литвиненко) з колекції DOCU/КЛУБ – Docudays UA 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_26_5/2021_11_26_5.php). 

 В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та до 

Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками відбулась 

бесіда-застереження «Тільки не мовчи» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_25_8/2021_11_25_8.php).  

 Відбулася дискусія на тему «Діти та їх таємниці», яка присвячена 

Всесвітньому дню дитини в рамках засідання кіноклубу Docudays UA «Право 

в об’єктиві» з учнівською молоддю Хмельницького навчально-виховного 

комплексу № 10. Учасники переглянули та обговорили документальний 

фільм «Рахую дні, рахую роки» Рахую дні, рахую роки (режисер: Монне 

Ліндстрьом) з колекції DOCU/КЛУБ – Docudays UA 
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(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_19_1/2021_11_19_1.php). 

 До Дня Гідності та Свободи відбулася година національної гідності 

«Вільні творять майбутнє» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_18_3/2021_11_18_3.php). 

 Відбулась літературна зустріч «І Слово проситься у Вірш…» з 

поетом, просвітянином, науковцем Віталієм Цезарійовичем Міхалевським, з 

нагоди відзначення 60-річчя від дня народження. Захід проходив на 

платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_15_2/2021_11_15_2.php). 

 З нагоди відзначення Дня української писемності та мови відбулося 

літературно-мистецьке свято «Дивна таїна мелодії слова» в рамках 

реалізації проєкту «Слово – це те, що житиме вічно» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_10_3/2021_11_10_3.php). 

 Фахівці бібліотеки взяли участь у конкурсі з наповнення 

україномовного розділу Вікіпедії матеріалами про об’єкти культурної 

спадщини та видатних постатей за регіонами України «Культурна спадщина 

та видатні постаті» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_05_3/2021_11_05_3.php). 

 Відбулася година правових порад «Кіднепінг – межа 

відповідальності… поговоримо» з учнями Хмельницької загальноосвітньої 

школи № 22 імені Олега Ольжича ( 

http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_04_6/2021_11_04_6.php). 

До 210-річчя від дня народження українського письменника, поета, 

релігійного та культурно-громадського діяча Маркіяна Шашкевича відбулася 

літературна година «Разом к світлу, други жваві» на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_04_2/2021_11_04_2.php). 

  

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

В рамках інформаційної кампанія «Місяць цифрової грамотності» в 

бібліотеці впродовж місяця в інтернет-центрі проводились навчання 

школярів шкіл міста та учнів Державного навчального закладу 

«Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1397:2021-

11-25-14-41-03&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

Підведено підсумки обласного онлайн конкурсу «Український сюжет 

щодо популяризації української літератури для підлітків», який проходив з 1 

липня по 1 листопада 2021 року серед бібліотекарів публічних бібліотек 

області, що обслуговують юнацтво та молодь 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:2021-

11-04-13-40-50&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

Напередодні відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні 

відбулися зустрічі на тему «Голодний смерч над Україною» спільно із 

науковим співробітником Державного історико-культурного заповідника 

«Межибіж», краєзнавцем Ігорем Западенком 

http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_19_1/2021_11_19_1.php
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_18_3/2021_11_18_3.php
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_15_2/2021_11_15_2.php
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_10_3/2021_11_10_3.php
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_05_3/2021_11_05_3.php
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_04_6/2021_11_04_6.php
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_11_04_2/2021_11_04_2.php
http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1397:2021-11-25-14-41-03&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26
http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1397:2021-11-25-14-41-03&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26
http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:2021-11-04-13-40-50&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26
http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:2021-11-04-13-40-50&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26


(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1396:2021-

11-25-10-02-14&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

 

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

Про Чорне крило Голодомору повідав школярам співробітник 

Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» Ігор Западенко 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=14

11#gsc.tab=0).  

 До Дня Гідності та Свободи відбувся патріотичний форум «Ми є 

народ, якого не здолати» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=14

09#gsc.tab=0). 

У арт-холі бібліотеки відбулося відкриття виставки «Майдан як надія 

на майбутнє» відомого фотомитця Сергія Аніськова. На виставці було 

представлено 32 роботи, на яких зображені події Революції Гідності, як 

спомин про те, як це було у нашому місті 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=14

08#gsc.tab=0). 

У бібліотеці відбувся поетичний вернісаж подільського романтика 

Віталія Міхалевського 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=14

04#gsc.tab=0). 

 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному академічному музично 

драматичному театрі ім. М. Старицького відбулися покази: трагікомедія 

«Тевє Тевель» за мотивами твору Г. Горіна; музичної комедії «Ханума» за 

мотивами драми А. Цагареллі. 

У Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок 

«Дивень» відбулися покази дитячих вистав: «Веселі ведмежата»; «Легенда 

про вірність»; «Красуня та чудовисько»; «Бабусина пригода»; «Лікар 

Айболить»; «Пригоди плюшевого медведика»; «Їжачок-малючок»; «Чарівна 

лампа Аладіна». 

У Хмельницькій обласній філармонії відбулися відкриті оркестрові 

майстер-класи та концерт під керівництвом всесвітньо відомого диригента і 

композитора Александра Рахбарі (Австрія). 

 

Музейна справа 

 У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж»  

до Дня Гідності і Свободи, відкрито виставку фоторобіт Сергія Аніськова. На 

виставці презентовано документальні фотографії драматичних подій 

Революції Гідності 2013-2014 рр. 

З нагоди 190-річчя з дня народження письменника Леонарда 

Совінського в музеї організовано виставку https://mezhibozh.com/ 
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 У заповіднику «Межибіж» запрацював радіотеатр, завдяки якому 

туристи можуть почути розповідь про фортецю, що супроводжується 

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

В Національному історико-архітектурному заповіднику 

«Кам’янець» відбулося відкриття виставки творчих робіт Віталія Залуцького 

«АРТсезон 2021 АРХітектора Віталія Залуцького». 

Відбулося відкриття виставки «Артсезон архітекторів 2021». На 

виставці представлені творчі роботи членів Національної спілки архітекторів 

України Хмельницької області. Картини написані архітекторами на планерах 

2021 р., які відбувались на базі державного історико-культурного 

заповідника «Межибіж» та Малієвецького парку. 

Хмельницький обласний літературний музей розпочав цикл заходів 

до Дня пам'яті жертв голодомору. На платформі Zoom було поведено 

літературний музейний урок «Світла пам’ять за гірку правду» до дня 

народження Володимира Маняка – письменника, журналіста, земляка. 

Відбувся вечір-пам’яті, присвячений члену Національної спілки 

письменників України, подільському поету, прозаїку, літературознавцю 

Миколі Мачківському. 

У Хмельницькому обласному художньому музеї продовжується фб-

проєкт до виставки СОНЦЕСЯЙНІ в ХОХМ. 

В музеї започатковано проєкт #Говорить художник, який представляє 

собою відео-інтерв’ю з зірками сучасного українського мистецтва. Даний 

проєкт створений для широкої презентації думки митця про світ оточуючий, 

роль мистецтва і музеїв у житті особистості. В рамках проєкту щосереди на 

ютюб-каналі демонструвалися відео-інтерв’ю Олександра Ройтбурди 

https://www.youtube.com/watch?v=kiZHPPV8SGU, майстра декоративно -

прикладного мистецтва - Михайла Химича  

(https://www.youtube.com/watch?v=OADDAcYpG-w ) та українського митця 

угорського походження, всесвітньо-відомого дослідника кольору, філософа, 

видавця та мецената - Стефана-Арпад Мадяра 

(https://www.youtube.com/watch?v=iafTwOQqn70). 

Експонується спільна виставка подружжя художників Алли Горської та 

Віктора Зарецького. На виставці представлено близько 60 робіт. 

Відбулось відкриття персональної виставки хмельницького 

художника Вадима Піщерського «Динаміка рівноваги», випускника 

Львівської національної академії мистецтв (кафедра художнього металу, 

2012-2019) (https://www.facebook.com/khramhohm/). 

Проєкт «Вулична виставка в просторі міста «Це моє місто. Це моя 

історія» Музею пропаганди (м. Шепетівка) увійшов до числа переможців. 

Проєкт буде реалізовано в межах програми «Активні громадяни» за 

підтримки Британської ради в Україні BritishCouncilUkraine 

Музей долучився до Помаранчевого флешмобу в межах акції «16 днів 

проти насильства», організаторами якого є Шепетівська міська рада та 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту. 
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https://www.youtube.com/watch?v=iafTwOQqn70
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В краєзнавчому відділі музею відбулося вшанування пам’яті солдата, 

старшого навідника мінометного взводу 3-го механізованого взводу 14-ї 

окремої механізованої бригади – Скотенюка Руслана. 

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

Виставкова діяльність 
  

 У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва відбулось урочисте відкриття персональної 

виставки «Сяйво душі» виробів майстрині бісероплетіння, хмельничанки 

Алли Учик. У експозиції виставки представлено 125 художніх виробів – 

жіночих прикрас серед яких: ґердани, кризи, браслети, кольє, сережки та 

намиста (https://honmccm.com.ua/vidbulos-urochyste-vidkryttia-personalnoi-

vystavky-vyrobiv-majstryni-biseropletinnia-khmelnychanky-ally-uchyk/). 

Нематеріальна спадщина 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва відбулася презентація книги Лілії Іваневич 

«Традиційний одяг українців Поділля» (https://honmccm.com.ua/prezentatsiia-

knyhy-tradytsijnyj-odiah-ukraintsiv-podillia-lilii-ivanevych/). 

 

Просвітництво. Художня самодіяльність 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтв підбив підсумки:  

конкурсу «На кращі міські, базові клубні заклади територіальних 

громад – 2021» (https://honmccm.com.ua/pidsumky-konkursu-na-krashchi-miski-

bazovi-klubni-zaklady-terytorialnykh-hromad-2021/);  

обласного конкурсу професійної майстерності «Кращий за 

професією» серед працівників сільських клубних закладів «Живе в душі 

мистецтва таїна!». В конкурсі взяли участь понад тридцять творчих 

працівників клубних закладів області (https://honmccm.com.ua/vidbuvsia-

zakliuchnyj-tur-oblasnoho-konkursu-profesijnoi-majsternosti-krashchyj-za-

profesiieiu-sered-pratsivnykiv-silskykh-klubnykh-zakladiv-zhyve-v-dushi-

mystetstva-taina/);  

обласного огляду-конкурсу аматорських ансамблів та оркестрів 

народних інструментів. До участі в огляді конкурсі було заявлено 3 оркестри 

та 16 ансамблів народних інструментів, один з яких, дитячий 

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

amatorskykh-ansambliv-ta-orkestriv-narodnykh-instrumentiv/); 

обласного конкурсу «На кращий вебсайт, інтернет-сторінку та групу 

(у соціальній мережі) клубного закладу 2021». 

Цьогоріч у конкурсі взяло участь 74 клубних закладів Хмельницької 

області. Відповідно до умов конкурсу, журі визначило переможців у 

номінаціях: «Кращий вебсайт МБК, ЦКД», «Кращий вебсайт СБК, СК», 

«Краща інтернет-сторінка та групу (у соціальній мережі) ПК», «Краща 
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https://honmccm.com.ua/vidbuvsia-zakliuchnyj-tur-oblasnoho-konkursu-profesijnoi-majsternosti-krashchyj-za-profesiieiu-sered-pratsivnykiv-silskykh-klubnykh-zakladiv-zhyve-v-dushi-mystetstva-taina/
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інтернет-сторінка та групу (у соціальній мережі) базових БК, ЦКД», «Краща 

інтернет-сторінка та групу (у соціальній мережі) СБК, СК» . 

(https://honmccm.com.ua/pidsumky-oblasnoho-konkursu-na-krashchyj-veb-sajt-

internet-storinku-ta-hrupu-u-sotsialnij-merezhi-klubnoho-zakladu-2021/). 

 

Вшанування пам’яті 

  У селі Майдан-Олександрівський Віньковецької ТГ відкрили 

пам’ятний знак на честь вшанування пам’яті керівника Віньковецького 

надрайонного проводу ОУН В. Николина та повстанця М. Гандзюка, які 

загинули у нерівному бою з каральними підрозділами НКВС у 1951 році. 

 

Підвищення кваліфікації 

Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

провели триденний (26-28 жовтня) обласний семінар завідуючих методично-

бібліографічними підрозділами центральних бібліотек територіальних 

громад «Контент-маркетинг – стратегія просування бібліотечної роботи». На 

платформі Zoom до навчання долучилися 65 фахівців-методистів із 60 

територіальних громад області 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_28_5/2021_10_28_5.php). 

Фахівці Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г. 

Шевченка провели Школу керівника завідуючих спеціалізованими 

бібліотеками для дітей та працівників відділів обслуговування дітей 

центральних бібліотек ТГ на платформі Zoom 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=14

10#gsc.tab=0). 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели: обласну нараду директорів міських, базових 

будинків культури територіальних громад (https://honmccm.com.ua/vidbulasia-

oblasna-narada-dyrektoriv-miskykh-bazovykh-klubnykh-zakladiv-terytorialnykh-

hromad/); обласний семінар викладачів сольного співу мистецьких шкіл на 

тему: «Актуальні питання методики викладання сольного співу» в 

мистецькій школі (https://honmccm.com.ua/tekhnolohii-rozvytku-holosu/); 

навчання клубних працівників у Ленковецькій територіальній громаді. 

(https://honmccm.com.ua/lenkovechchyna-rado-zustrichaie-khonmtskim/); 

семінар для викладачів музично-теоретичних дисциплін мистецьких шкіл на 

тему: «Методико-педагогічні принципи роботи викладачів теоретичних 

дисциплін: пошук нових форм та методів роботи». 

(https://honmccm.com.ua/novi-profesijni-roli-ta-zavdannia-vykladacha-

teoretychnykh-dystsyplin/); обласний семінар «Організація масових заходів в 

умовах пандемії: проблеми та шляхи вирішення» для режисерів масових 

заходів (https://km-oblrada.gov.ua/oblasnyj-seminar-rezhyseriv-masovyh-

zahodiv/); творчу лабораторію «Фольклор та його специфіка» для 

викладачів класів фольклору мистецьких шкіл області 

(https://honmccm.com.ua/folklor-ta-joho-spetsyfika/; виїзний тематичний 
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семінар «Тенденції розвитку клубних закладів у сучасних умовах» для 

керівників клубних закладів Віньковецької селищної територіальної громади 

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

klubnykh-zakladiv-u-suchasnykh-umovakh/). 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва відбувся майстер-клас старшого викладача, доцента 

кафедри скрипки Національної музичної академії імені П.І. Чайковського 

Тараса Яропуда для викладачів мистецьких шкіл області по класу скрипки. 

(https://www.adm-km.gov.ua/?p=102246). 

 

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