
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за грудень 2021 року). 

 

З 15 грудня 2021 р. відвідування закладів культури області дозволялося 

за наявності: сертифікату про щеплення (принаймні однією дозою вакцини від 

COVID-19) або негативного ПЛР-тесту (не більш як за 72 год) чи довідки про 

нещодавнє одужання. Обмеження діяли згідно з новими правилами роботи у 

«жовтій» зоні. 

 

Загальні питання 

Резиденції Святого Миколая відкрито в Хмельницькому 

академічному обласному театрі ляльок «Дивень», Старокостянтинівському 

замку князів Острозьких та КЗ «Старокривинський будинок культури».  

В рамках Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства» в ТГ 

проведено вуличну акцію «Стоп насильство» (Красилівська ТГ); соціальний 

аніфест «Скажи «Ні» домашньому насильству» (Старокостянтинівська ТГ) 

 Година спілкування «Стоп - булінг» (Деражнянська центральна міська 

бібліотека);  

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків техногенної 

катастрофи на ЧАЕС у територіальних громадах області відбулися урочисті 

заходи  вшанування учасників ліквідації аварії ЧАЕС та покладання квітів до 

пам’ятних знаків та знаків-обелісків. 

В приміщенні Хмельницької міської ради презентували фотопроект 

«Жінки, які наближають перемогу». Проект представляє фото 50 активних 

жінок, різного віку, які мають активну життєву позицію. Ініціаторами 

виступили ГО «Тепло рідних сердець» та ГО «Подільський центр «Гендерна 

рада» (https://khm.gov.ua/uk/content/fotoproekt-zhinky-yaki-nablyzhayut-

peremogu-prezentuvaly-u-hmelnyckiy-miskiy-radi). 

. 

Бібліотечна справа 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Напередодні Новорічних свят відбувся барКемп соціальних партнерів 

кіноклубу медіапросвіти Docudays UA «Право в об`єктиві» за темою «Успіх 

справи. Обмін досвідом» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_29_4/2021_12_29_4.php). 

Мешканці Миролюбненської сільської територіальної громади, 

користувачі місцевих бібліотек спілкувалися зі спеціалістами з правових 

питань у Skype 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_16_6/2021_12_16_6.php). 
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В рамках Національного тижня читання у бібліотеці відбулося ряд 

заходів: мастрід від активної молоді «Вмикай на повну та досягай максимуму» 

на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_17_6/2021_12_17_6.php); огляд 

літератури «Люди мистецтва» із серії «Знамениті українці» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_15_1/2021_12_15_1.php); творча зустріч 

на тему «Теплі історії про справжнє…» з Ольгою Саліпою, українською 

письменницею, поеткою, членкинею Національної спілки письменників 

України, переможницею українського літературного конкурсу «Смолоскип», 

дипломанткою міжнародних літературних конкурсів «Гранослов» і 

«Коронація слова» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_14_2/2021_12_14_2.php); 

До Міжнародного дня прав людини відбулися засідання кіноклубу 

Docudays UA «Право в об’єктиві» на теми «Споглядати VS Допомагати» зі 

студентською молоддю Хмельницького економіко-правового фахового 

коледжу МАУП імені Блаженнішого Володимира та «Права та обов`язки 

дітей і батьків: відповідальність за порушення прав дитини» зі 

студентською молоддю Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

Присутні переглянули документальну стрічку «Лізо, ходи додому» (режисер: 

Оксана Бурая) з колекції DOCU/КЛУБ – Docudays UA 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_10_2/2021_12_10_2.php), 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_09_2/2021_12_09_2.php). А також до 

Міжнародного дня боротьби за скасування рабства - «Моє життя – мій 

вибір?..» з студентською молоддю вищих професійних училищ 

Хмельницького та державного навчального закладу «Ярмолинецький 

агропромисловий центр професійної освіти». Учасники переглянули та 

обговорили документальний фільм «Раби» (режисери: Давід Ароновіч, Ханна 

Хейльборн) з колекції DOCU/КЛУБ – Docudays UA 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_03_2/2021_12_03_2.php). 

  Відбувся Пленум обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_09_3/2021_12_09_3.php). 

Відбулася робоча зустріч колективу бібліотеки з директором Агенції 

регіонального розвитку Хмельницької області Катериною Савчук 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_03_1/2021_12_03_1.php). 

Відбулося перше заняття гуртка «Німецька мова для початківців» з 

волонтеркою Софією Волошиною 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_16_7/2021_12_16_7.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

В рамках Національного тиждня читання прихильники мотиваційної 

літератури разом з бібліотекарями обговорили сучасні видання 

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

Бібліотека отримала II місце у Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека 

року 2021» у номінації «Середні бібліотеки», що організовувався ВГО 

Українська бібліотечна асоціація спільно з Міністерством культури та 

інформаційної політики України серед бібліотек України за грантовий проєкт 

«Особлива книга для особливих дітей» за підтримки УКФ, а також 

нагороджена Дипломом II cтупеня ВГО Української бібліотечної асоціації і 

Грамотою Міністерства культури та інформаційної політики України 

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

17#gsc.tab=0). 

Триває робота в Міжнародному проєкті, організованому колегами 

Львівської обласної бібліотеки для дітей. В рамках проєкту відбулася 

віртуальна подорож Хмельниччиною за участю учнів Міжшкільного Пункту 

Навчання Української Мови Варшави 

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

15#gsc.tab=0). 

Відбувся юридичний діалог «Підліток і закон» завітала Алла Бондарук, 

лейтенант поліції, інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції 

Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області 

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

22#gsc.tab=0). 

У мистецькій залі бібліотеки представлено виставка «Магія живопису», 

на якій було представлено 20 робіт учнів спеціалізованої загальноосвітньої 

школи №27 імені Дмитра Іваха 

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

21#gsc.tab=0). 

 В арт-холі бібліотеки відбулося відкриття фотовиставки вихованців 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді – учасників 

обласного конкурсу «Моя Україна». На фотовиставці представлено 55 

фоторобіт у номінаціях: «Портрет», «Пейзаж», «Макрофотографія», 

«Архітектура», «Флора і фауна», «Жанрове фото», позажанрове, побутове та 

репортажне фото 

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

16#gsc.tab=0). 

Відбувся патріотичний марафон «Твори добро», присвячений 

Міжнародному дню волонтера за участю хмельницьких активісток 

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

14#gsc.tab=0 ). 

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у бібліотеці відбулася акція 

«Це стосується кожного» 

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

13#gsc.tab=0). 

У Хмельницькій центральній публічній бібліотеці презентовано 

авторську виставку декорованих ікон Ірини Браславець «Образ любові». На 

виставці представлено близько 30 ікон та картин 
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(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_

id=2638). 

 

Театрально-концертне життя. 

У Хмельницькому обласному академічному музично драматичному 

театрі ім. М. Старицького відбулися покази: казки «Мауглі» за мотивами 

твору Р. Кіплінга; комедії «Ніч перед Різдвом» за мотивами твору М. Гоголя; 

казки «Дванадцять місяців» за мотивами твору С. Маршака; драми «Украдене 

щастя» за мотивами твору І. Франка; драми «Ой, не ходи, Грицю, та й на 

вечорниці…» за мотивами твору М. Старицького; драми «Очі блакитного 

собаки» за мотивами твору Кіра Малініна; хореографічної вистави «Чаклунка» 

за мотивами казки «Спляча красуня» 

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

У Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок «Дивень» 

відбулися покази дитячих вистав: «Кіт у чоботях»; «Стійкий олов’яний 

солдатик»; «Мій дружок»; «Хом’ячок і Північний вітер». З 17 грудня почала 

свою роботу Резиденція Святого Миколая, також відбувся показ вистави 

«Казка про Омелька». До Новорічних свят пройшли ряд дійств та показ 

вистави «Сніговички та Сонечко» (https://dyven.org/). 

У Хмельницькій обласній філармонії відбулися концерти: «Зал слави 

рок-н-ролу» за участю квартету «Експромт» та струнної групи симфонічного 

оркестру Вінницької обласної філармонії 

(https://www.youtube.com/watch?v=571z7wCqDXU); «Колядуймо разом» за 

участю гурту «Родина» та вокального квінтету «Мікст»; новорічний концерт 

Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру «WINTER 

WANDERLAND». 

 Відбулися дитячі новорічні ранки за участю Академічного ансамблю 

пісні і танцю «Козаки Поділля» та новорічний квест для малят від казкових 

звірят. 

Артисти філармонії у день Святого Миколая завітали до маленьких 

пацієнтів Хмельницької обласної дитячої лікарні з колядками, щирими 

побажаннями святкового настрою та найшвидшого одужання. 

Відбувся «Вечір інструментальних концертів» за участю Камерного 

оркестру. 

Вперше відбувся Бал Героїв «Укради мене у війни» для 

військовослужбовців ЗСУ, ветеранів АТО/ООС та волонтерів. 

У Кам'янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв 

відбувся сольний концерт Дмитра Радзецького. Засновника, керівника і 

диригента єдиного в країні «Українського Імпровізаційного Оркестру», який 

працює в жанрах сучасної академічної музики, авангарду, вільної імпровізації 

та фрі-джазу (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2664). 

У Кам'янець-Подільському міському Будинку культури відбувся 

естрадний концерт світових хітів «Christmas Symphony» за участю 

Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії 

(https://www.facebook.com/oblfilarmonia). 
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Музейна справа 

 У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» до 

Новорічних свят для маленьких відвідувачів діяла виставку «Дракони 

Меджибізького Замку» (https://mezhibozh.com/).  

 Відбулися Х археологічні читання, присвячені пам’яті археолога 

Анатолія Гуцала (https://mezhibozh.com/). 

У конференц-залі Національного історико-архітектурного 

заповідника «Кам’янець» відкрито фотовиставку «NOSTALGIA FOR 

SILVER». Виставка відкрита за підтримки Фундації вільних фотографів. В залі 

експонуються чорно-білі фото місцевих фотографів. 

Відбулися лекції на тему «Релігійні конфесії міста» та «Єврейська 

громада Кам’янця-Подільського» для студентів краєзнавчого факультету 

Університету ІІІ віку від працівників відділу наукової та культурно-освітньої 

діяльності.  

Фахівці Хмельницького обласного літературного музею взяли участь 

у круглому столі «Потрібно повернути цінність людського життя та людської 

особистості» до 100-річчя з дня смерті Володимира Короленка – російського 

письменника українсько-польського походження, який організований 

Байрацькою сільською бібліотекою-філією що на Полтавщині в режимі 

онлайн ( https://www.facebook.com/ -108100717313911/0. 

У музеї експонувалася виставка-фотозона ретролистівок 50-70 років та 

новорічних іграшок-прикрас минулого століття та діяла виставка прикрас для 

волосся Руслани Ставнічук.  

Співробітники Хмельницького обласного краєзнавчого музею 

провели урок «Зимове святколо»та майстер-клас по виготовленню ялинкової 

прикраси. А також започаткували святковий флешмоб#ЛЮБЛЮНОВИЙРІК. 

Учасники флешмобу розміщували на своїй соціальній сторінці фото старих 

поштових новорічних листівок або будь-які новорічно-різдвяні світлини. 

Відбулося дійство – «Музейні посиденьки на Андрія». Гостями заходу 

були учні технологічного багатопрофільного ліцею ім. Артема Мазура та 

ліцею № 15 ім. Олександра Співачука (https://www.facebook.com/okm.km.ua/). 

У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулася церемонія 

нагородження переможців обласного мистецького конкурсу імені Людмили та 

Миколи Мазурів «Подільська палітра». 

В межах нового мистецького проєкту «Кабінет графіки» у музеї 

відбувся вернісаж виставки «Спорідненість» хмельницьких художників 

Михайла та Тараса Андрійчуків. 

У музейній галереї квARTира відбулося відкриття виставки 

хмельницьких художників «Наші». 

Відбувся вернісаж десятої персональної виставки творів Неллі Павлової 

«Примарне місто зимових снів». На виставці експоновалися живописні і 

графічні полотна, виконані впродовж останніх двох років. 
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Музей продовжує реалізацію проєкту «#Музей_вдома». Поціновувачі 

арт-шедеврів познайомилися з двома іконами із фонду музею, на яких 

зображено святого Миколая. 

Відбувся майстер-клас з абстрактного живопису від Вадима 

Піщерського в рамках виставки «Динаміка рівноваги». 

До 100-річчя митця Івана-Валентина Задорожного відкрилася 

експозиція «Поза часом». 

Відбулася передсвяткова лекція з мистецтва ладування затишку і 

гармонії #життя – Фен Шуй за участю Анатолія Іванова. 

Продовжується фб-проєкт до виставки СОНЦЕСЯЙНІ в ХОХМ.  

В рамках реалізації проєкту #Говорить художник щосереди на ютюб-

каналі демонструвалися відео-інтерв’ю Олександра Гуменчука –українського 

живописця, дизайнера, педагога, заслуженого художника України 

(https://www.youtube.com/watch?v=etKQ8iP66OI&t=3s); Неллі Павлової – 

хмельницької мисткині. 

До Новорічних свят у музеї відбулися майстер-класи для дітей та 

дорослих по виготовленню вітальних листівок, новорічної іграшки.  

Відбувся майстер-клас Інни Дзюбак зі створення новорічного віночка 

(https://www.youtube.com/watch?v=lZgfD9yaN_Q&t=70s). 

Відбувся квест до зимових свят «Таємниця золотого пензля». Це 

інтерактивна подорож музейною експозицією розкриє шедеври з колекції 

музею (https://www.facebook.com/khramhohm/). 

У краєзнавчому відділі Музею пропаганди (м. Шепетівка) відбулося 

вшанування пам’яті земляків Валерія Числюка та Сергія Оврашка.  

Почала діяти банерна виставка «Холодний Яр – земля вільних», яка 

розповідає про боротьбу холодноярців за волю і свободу нашої країни. 

Відбувся дводенний воркшоп «Концептуальні підходи до музеєфікації 

російсько-української війни», організаторами якого є Український інститут 

національної пам‘яті, Донецька обласна державна адміністрація, 

Національний музей Революції Гідності, Донецький обласний краєзнавчий 

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

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва розгорнуто виставку 

фотографій «Подільська зима». В експозиції виставки представлені творчі 

роботи чотирьох хмельницьких фотохудожників 

(https://khm.gov.ua/uk/content/podilska-zyma). 

У виставково-лекційному залі Нетішинському міському 

краєзнавчому музеї діяла виставка «Під крилами ангелів» творчих робіт 

вихованців Нетішинської художньої школи. Дитячі роботи виконані у техніці 

батік. 

 У Ярмолинцях на базі військово-патріотичного клубу «Молодіжна 

козацька Січ Ярмолинеччини» Товариства сприяння обороні України» 

урочисто відкрили музей Революції гідності та учасників АТО/ООС 

Ярмолинеччини. Музей АТО/ООС постав з ініціативи голови Ярмолинецької 

районної організації Товариства сприяння обороні України Миколи Трембача, 
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керівника, керівника військово-патріотичного клубу «Молодіжна козацька Січ 

Ярмолинеччини Федора Пронака та капелана клубу  протоірея Ігоря Ковалика. 
Фінансово підтрримали ініціативу  місцеві підприємці та небайдужігромадяни. 

 У .Дунаєвецькому краєзнавчому музеї експонувалася персональна 

виставка Анатолія Верстюка.  

 У с. Маниківці (Деражнянська ТГ) в приміщенні сільського клубу 

відкрито Музей подільської вишивки і побуту. 

 

Виставкова діяльність 

 У Старокостянтинівській міській територіальній громаді 

експонувалася фотовиставка «Небезмежість», яка створена за підтримки 

Фонду ООН у галузі народонаселення та в межах інформаційної кампанії 

UNFPA Ukraine «Розірви коло» за підтримки уряду Великої Британії. Автор 

фотопроєкту – відомий фотограф Валентин Кузан, співорганізатори виставки 

– управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради та Старокостянтинівський міський Кризовий центр. Проєкт об’єднав 14 

світлин жінок, яких домагались у громадських місцях, і їх історії.   

  

Нематеріальна спадщина 

У Хмельницькому запрацював Різдвяний ярмарок. Протягом усього 

святкового періоду на території ярмарку відбуватимуться тематичні заходи 

(https://khm.gov.ua/uk/content/rizdvyanyy-yarmarok-misce-novorichno-

rizdvyanoyi-kazky). 
  

Просвітництво. Художня самодіяльність 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтв підвів підсумки: конкурсу «На кращий дозвіллєвий проєкт серед 

базових клубних закладів територіальних громад, районних та міських 

закладів культури». Переможці конкурсу отримали грамоти та цінні 

подарунки. У конкурсі взяли участь понад 20 міських, сільських, базових 

клубних закладів області (https://honmccm.com.ua/pidsumky-oblasnoho-

konkursu-na-krashchyj-dozvillievyj-proekt-sered-bazovykh-klubnykh-zakladiv-

terytorialnykh-hromad-rajonnykh-ta-miskykh-zakladiv-kultury/); Відкритого 

обласного конкурсу родинної творчості «Сім’я – мій Ангел…( 

https://honmccm.com.ua/pidsumky-vidkrytoho-oblasnoho-konkursu-rodynnoi-

tvorchosti-sim-ia-mij-anhel/); обласного огляду-конкурсу аматорських хорових 

колективів імені Миколи Бідюка (https://honmccm.com.ua/rezultaty-konkursu-

oblasnoho-ohliadu-konkursu-amatorskykh-khorovykh-kolektyviv-imeni-mykoly-

bidiuka/). 

 

Вшанування пам’яті 

  У День Збройних Сил України у м. Хмельницький урочисто відкрито 

меморіальну композицію «Дзвін пам’яті»  на честь військових, які загинули 

під час російсько-української війни. «Дзвін пам’яті» встановлено біля входу  в 
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обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 

(колишній військомат). Меморіальний знак встановлено за сприяння 

благодійного фонду народного депутата Сергія Лабазюка «Ми поруч». 

 На фасаді будівлі ХКП «Електротранс» відкрили меморіальні дошки 

трьом працівникам цього підприємства, які загинули у російсько-українській 

війні – Віктору Пасєці, Сергію Остапчуку та Володимиру Величку 

(https://khm.gov.ua/uk/content/na-hkp-elektrotrans-vidkryly-memorialni-doshky-

trom-pracivnykam-pidpryyemstva). 

 

 

Підвищення кваліфікації. 

Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

провели День керівника центральної бібліотеки територіальної громади «Про 

підготовку до звітності про роботу бібліотек за 2021 рік та планування роботи 

на 2022 рік». На платформі Zoom до навчання долучилися 90 фахівців із 56 

територіальних громад області 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_12_17_7/2021_12_17_7.php) 

Фахівці відділу мистецьких навчальних закладів та підвищення 

кваліфікації Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели: обласний психолого-педагогічний семінар 

для керівників, викладачів мистецьких шкіл 

(https://honmccm.com.ua/profesijni-kompetentsii-suchasnoho-vykladacha/); 

методичний практикум для викладачів образотворчого мистецтва мистецьких 

шкіл області (https://honmccm.com.ua/profesijnyj-dialoh-vykladachiv-

obrazotvorchoho-mystetstva/). 

 

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