
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за квітень 2022 року) 

Загальні питання 

Обласні заклади культури продовжують проводити волонтерські заходи, 

що проходять у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок для діток 

сімей внутрішньо переміщених осіб 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_14_6/2022_04_14_6.php; 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1460

#gsc.tab=0; https://mezhibozh.com/; https://www.facebook.com/okm.km.ua/; 

https://www.facebook.com/ -108100717313911/). 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтва започаткував патріотичний челендж «Ой у лузі червона калина…» 

(https://honmccm.com.ua/challenge-chervona-kalina/). 

У м. Хмельницький у сквері імені Т. Шевченка відбулася мистецька акція 

«НЕЗЛАМНІ!» на підтримку Збройних Сил України, присвячена Міжнародному 

дню танцю (https://khm.gov.ua/uk/content/u-hmelnyckomu-vidbulas-mystecka-

akciya-na-pidtrymku-zbroynyh-syl-ukrayiny). 

У рамках фестивалю «Таланти багатодітної родини» у «Мистецькому саду» 

Хмельницької школи мистецтв «Райдуга» відбулась патріотична акція «Нам 

потрібне мирне небо» для учнів мистецьких шкіл міста 

(https://khm.gov.ua/uk/content/nam-potribne-myrne-nebo). 

В Хмельницькому продовжується безстрокова мистецька акція 

«Закрийте небо над Україною!». У квітневій акції взяли участь учасники 

фольклорного ансамблю «Вербиця», а також учениця класу бандури 

Хмельницької школи мистецтв «Райдуга», стипендіатка Хмельницької міської 

ради Анастасія Журба (https://khm.gov.ua/uk/content/vesnyanky-ta-lirychni-

ukrayinski-pisni-lunaly-prosto-neba-na-proskurivskiy) та інструментальний 

ансамбль «Імпреза» Хмельницької школи мистецтв 

(https://khm.gov.ua/uk/content/instrumentalnyy-ansambl-impreza-uchasnyk-

bezstrokovoyi-akciyi-zakryyte-nebo-nad-ukrayinoyu). 

На телеканалі «TV7+» наживо у Хмельницькому стартував благодійний 

музичний телемарафон «Разом до перемоги!». Організатори: Управління 

культури і туризму Хмельницької міської ради та телеканал TV7+. Учасник 

телемарафону – Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий 

оркестр. Мета заходу – збір коштів на допомогу Збройним Силам України. 

За підсумками міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки 2021» третє 

місце посіла світлина «Панорама блакитної кімнати у Самчиках Хмельницької 

області» Сергія Зиськова. 

У м. Кам’янець-Подільський продовжуються спеціальні благодійні 

покази сучасного українського кіно в рамках V Міжнародного 

кінофестивалю «Бруківка». В рамках кінофестивалю відбулася: зустріч з 

відомим актором кіно і театру Дмитром Суржиковим; прем’єра вистави одного 

актора за участю Дмитра Суржикова під назвою «Дикун Forever, або Кілька слів 
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на захист печерної людини». Глядачі подивилися 3 невеликі відеоскетчі 

сатиричного шоу «Бандерівські смузі», зняті в місті після початку війни за 

участю пана Дмитра. Відбулися поетичні читання у форматі вільного мікрофона, 

виступи подільських виконавців, презентації нових патріотичних музичних 

кліпів, творчі зустрічі та покази українського короткого метру. 

У м. Нетішин відбулася благодійна мистецька акція «Україна переможе» 

(https://www.facebook.com/watch/?v=962732704370536) та «Під небом України» 

(https://www.facebook.com/photo/?fbid=7410926592311681&amp%3Bset=pcb.741

0931268977880). Біля пам’ятника жертвам голодоморів та політичних репресій 

відбулася спільна міжконфесійна молитва за загиблими дітьми у війні з 

російськими окупантами.  

Центр культури і дозвілля та КЗ «Білогірська центральна бібліотека» 

спільно з Хмельницьким обласним благодійним фондом «Калиновий шлях» 

провели музично-патріотичну акцію «З Україною в серці». 

Зразковий фольклорний гурт «Щедрик» Славутської школи мистецтв 
організував онлайн-марафон патріотичної пісні «Голос миру» в пам’ять про 

Дитячу Небесну сотню. В марафоні взяли участь талановиті діти з усіх регіонів 

України, а також діти, які змушені виїхати за кордон. Учасники марафону 

виконували патріотичні пісні українською мовою та збирали голоси підтримки. 

За кількістю вподобань у мережі Фейсбук було обрану 10 переможців, які 

отримали грошові винагороди. Учасники гурту «Щедрик» паралельно 

організували марафон підтримки героїв Збройних сил України. Всі записали 

відеолисти зі словами підтримки та віри в наших захисників. Марафон тривав з 

18 березня по 15 квітня.  

В Славутській, Полонській та Ізяславській територіальних громадах 

відбулася низка заходів в рамках розважально-культурного івенту «Діти – 

дітям» для дітей, які вимушено покинули свої оселі та оселилися в цих громадах. 

Діти зустрілися з «зірковим десантом» – артистами, які беруть участь у 

благодійних заходах на Хмельниччині: Олександром Педаном, Лесею Нікітюк, 

Тетяною Гаврилюк, Вадимом Мичковським (дядя Жора). 

До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії в населених пунктах області 

вшановували ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Відбулося покладання квітів до 

пам’ятних знаків «Героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС».  

Бібліотечна справа 

В публічних бібліотеках області продовжується реалізація волонтерських 

проєктів: плетіння маскувальних сіток, виготовлення оберегів для бійців, збір 

книг для поранених, які лікуються в лікувальних закладах міста, збір продуктів 

та дитячих малюнків для воїнів (https://www.facebook.com/0-357102041082626/), 

збір гуманітарної допомоги; приготування їжі для внутрішньо переміщених осіб 

та захисників; чергування на пунктах видачі гуманітарної допомоги. 

Фахівці публічних бібліотек проводять заходи для внутрішньо переміщених 

осіб, які тимчасово перебувають у територіальних громадах. У бібліотеках для 

ВПО відбулися зустрічі з психологами, консультації юристів, творчі та поетичні 

зустрічі, театральні забави та спортивні розваги; майстер-класи з писанкарства, 
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розпису пряників, великодньої випічки, пісочної анімації, аплікації, 

миловаріння, паперової пластики, аплікації, акторської майстерності; 

народознавчі години, ігротеки, екскурсії, конкурси та квести за участю 

волонтерів, народних майстрів та жителів громад 

(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&amp;w=show_news&amp;dep_up=3&amp;dep_cur

=19&amp;news_id=2825; 

https://www.facebook.com/groups/1138456313277741/user/100008349734814; 

https://www.facebook.com/groups/408329160458507/user/100060654011428; 

https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=279

1; 

https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=

2828; https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1649399751/; 

https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/313514485340262

0/; https://yarmolynetska-gromada.gov.ua/; 

https://www.facebook.com/sdybuna/posts/1149991719084550; 

https://www.facebook.com/kulturaxm/; https://www.facebook.com/ -

2033704120221268/). 

Хмельницька центральна публічна бібліотека, центральна публічна 

дитяча бібліотека та бібліотека-філія № 10 ім. Д. М. Брилінського 
Хмельницької міської ЦБС започаткували проєкт «Вільно ХАБ». Для підтримки 

внутрішньо переміщених осіб на базі бібліотек відбулася низка заходів 

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

=2845; 

https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=

2846). 

З метою організації дозвілля для дітей, молоді та усіх, хто потребує 

емоційної розрядки у КЗ «Центральна бібліотека» Віньковецької селищної 

ради стартував проєкт «LIB-space» 

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

В дитячих бібліотеках області та бібліотеках, які обслуговують дітей, 

пройшла обласна акція «Захисти довкілля» (https://www.facebook.com/ -

1366852629996612/). 

У Хмельницькій центральній публічній бібліотеці відбувся майстер-

клас «Ікона на склі «Пречиста з вишеньками» 

(https://khm.gov.ua/uk/content/uchasnykiv-mayster-klasu-navchaly-pysaly-ikony-na-

skli) та майстер-клас з виготовлення української народної ляльки за участю 

мисткині, викладачки класу фольклору Хмельницької школи мистецтв «Заріччя» 

Ірини Телюх (https://khm.gov.ua/uk/content/ditey-navchayut-mystectvu-

vygotovlennya-lyalky-motanky). 

До 36-ї річниці Чорнобильської трагедії бібліотеками області проведено: 

години-реквієми, акції-спомини, часові телепортації, екофоруми, екорепортажі 

та експонувалися літературно-художні експедиції.  

До Великодніх свят у бібліотеках області проводилися майстер-класи з 

виготовлення Великодньої витинанки, розпису Великодніх пряників, 

«Великодня випічка», «Великодній кошик», «Писанки надії» та Великодня 
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інсталяція; народознавчі години, години традицій та біблійного сюжету, 

народознавчі слайд-вікторини. Діяли виставки-інсталяції. 

В екохабі «Діємо» Чемеровецької центральної бібліотеки стартувала 

активна фаза проведення активностей для всіх відвідувачів, які мають бажання 

підвищити свій рівень екологічної свідомості та привернути увагу рідних та 

жителів громади до проблеми надлишків поліетилену в природі. 

У Зіньковецькій сільській центральній публічній бібліотеці відбулася 

акція «Зупиніть війну». 

Городоцька центральна бібліотека доєдналася до мистецької акції 

«Молитовне єднання за Україну». 

В Ізяславській центральній бібліотеці за ініціативи читачки Дар’ї 

Соломіної створено гурток англійської мови «English Handmade» для учнів 

початкових класів. 

У Волочиській центральній бібліотеці відбулася презентація поетичної 

збірки земляка Миколи Яковлєва «Одна земля – одна любов» 

(https://www.facebook.com/Volochiskbiblioteka/?ref=aymt_homepage_panel&amp

%3Beid=ARCgl6NCRLC2E8lcNH0rbZydmY87X13YBd8hadKV323rbRtLC2h_tE4

XaphvFGWwgkSbWSmhjUa-oJFS). 

Хмельницька центральна публічна бібліотека Хмельницької міської 

територіальної громади спільно з місцевим телеканалом «TV7+» підготувала 

рубрику «Книжковий час» 

(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=27

81). 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

В бібліотеці відновлено скайп-консультування для малозабезпечених 

громадян та осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах. Мешканці 

Плужненської сільської територіальної громади, користувачі місцевих 

бібліотек спілкувалися зі спеціалістами з правових питань у Skype 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_28_5/2022_04_28_4.php). 

Відбулося перше заняття безкоштовного експрес-курсу нідерландської 

мови з Павлом Везденецьким 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_27_8/2022_04_27_8.php). 

Відбулася зустріч з психологом «Діти і війна: як допомогти і підтримати 

дітей» на платформі ZOOM в рамках психологічного полілогу «Слухай. Говори. 

Дій» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_27_7/2022_04_27_7.php). 

Відбулася година-реквієм «Полин-сльозою омивається душа» до Дня 

Чорнобильської трагедії на платформі ZOOM. 

Учасники онлайн-заходу переглянули та обговорили документальний фільм 

«Десять років відчуження» українського режисера Сергія Буковського з колекції 

DOCU/КЛУБ – Docudays UA 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_26_3/2022_04_27_3.php). 

Відбувся ХVI Обласний форум «Книжкова весна на Хмельниччині», 

присвячений Всесвітньому дню книги та авторського права. В рамках форуму 

відбулася низка заходів: урочисте відкриття форуму за участю представників 
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влади, депутатів обласної ради, творчих організацій, письменників, бібліотечних 

та музейних працівників 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_22_4/2022_04_22_4.php); презентація 

книги «І сміх і сльози Івана Сварника» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_20_7/2022_04_20_7.php); презентація 

історичного трипоем’я української письменниці Любові Сердунич «До Врат 

Острозьких» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_20_8/2022_04_20_8.php); 

краєзнавчого збірника Хмельницького обласного краєзнавчого музею «Літопис 

Хмельниччини» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_20_9/2022_04_20_9.php); 

авторська зустріч з сучасним хмельницьким письменником Юрієм Даценко 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_21_1/2022_04_21_1.php); презентація 

поетичної збірки Ігоря Байдака «БАЙДАКтар» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_21_2/2022_04_21_2.php); монографії Лілії 

Іваневич «Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні 

особливості» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_21_9/2022_04_21_9.php); 

автобіографічного нарису Івана Савовича Зозулі «Моє життя – моя доля» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_22_1/2022_04_22_1.php); презентація 

анотованого каталогу видань «Книга Хмельниччини 2021»; поетичні читання 

«Лишить надовго власний слід…» до 80-річчя з дня народження Миколи 

Мачківського, українського письменника, літературознавця, журналіста, 

краєзнавця (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_22_6/2022_04_22_6.php). 

Заходи відбувались одночасно на різних майданчиках – у обласних, міських 

та сільських бібліотеках громад Хмельниччини, у музеях і театрах області. Так, 

презентовано інформаційне видання «Кіборги Хмельниччини» (Хмельницька 

ОБЮ https://www.facebook.com/ -357102041082626/); відбулася зустріч з 

письменницею Ольгою Саліпою «Територія жінки» (Центральна бібліотека 

Чорноострівської селищної ради); презентація книги Олени Биць та Наталії 

Ничипорук «Юрівка – маленька земля на карті великої України» (Білогірська 

ЦБС); онлайн-гра на платформі Леаргейм та майстер-клас з популяризації 

краєзнавчої літератури (Хмельницька МЦБС); презентація біобібліографічного 

покажчика «Йду, де душі високо», присвяченого поетесі, члену НСП України 

Неонілі Яніцькій (Хмельницька ОБЮ https://www.facebook.com/ -

357102041082626/); презентація путівника по колекціях Хмельницького 

обласного художнього музею (Хмельницький обласний художній музей); 

бенефіс літературного альманаху ВГО Конгрес літераторів України «Медобори» 

(Центральна бібліотека Полонської міської ради); презентація літературно-

публіцистичного альманаху Віньковецької літературної спілки «Огневежа. 

Випуск 6» (Центральна бібліотека Віньковецької селищної ради); онлайн-

зустріч з письменницею, членом НСП України Наталією Поліщук «Відкрий 

всесвіт книги» (Хмельницька ЦБС, бібліотека-філія № 3); огляд видань, 

підготовлених обласним літературним музеєм та презентація виставки 

друкарських машинок подільських письменників (Хмельницький обласний 

літературний музей); поетична онлайн-майстерня Оксани Радушинської «Вірші 

про війну» (Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка 
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https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1483

#gsc.tab=0); зустріч з поетами Вірою Ковальчук та Миколою Руцьким «Поетичне 

слово земляків» (Нетішинська ЦМБ); ліричні вірші Нелі Івчук і Ольги Ковпак 

альманаху «Коханим» (Деражнянська ЦМБ); «Математичні вірші» від поета, 

члена НСП України Віталія Міхалевського (Хмельницька центральна 

публічна бібліотека); презентація науково-пізнавального видання Неллі 

Мальованої «Кам’яний вік у головоломках» (Хмельницький обласний 

краєзнавчий музей); презентація книги поетеси, членкині НСП України Ніни 

Гаврилюк «Мандрівка із Книговичком» (Хмельницька обласна бібліотека для 

дітей імені Т. Г. Шевченка 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1484

#gsc.tab=0); патріотичні онлайн-читання поезії поетів-земляків Г. Соколенка та 

В. Кравчука (Ізяславська ЦБ). 

Оголошено підсумки обласного анкетування «Краща книга Хмельниччини 

2021» та відзначено переможців 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_22_2/2022_04_22_2.php). 

Авторами та видавцями подаровані книги для поповнення книжкового 

фонду бібліотеки 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_22_3/2022_04_22_3.php). 

Протягом двох днів проведено 29 заходів, які відвідали понад 1300 осіб. 

Близько 1000 респондентів взяли участь в обласному дослідженні «Краща книга 

Хмельниччини». 

Відбулася інформаційно-просвітницька лекція «Пожежна безпека» з 

питань дотримання правил пожежної безпеки в організації та у побуті 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_19_8/2022_04_19_8.php). 

Відбулася онлайн-зустріч «Обмін паспорта-книжечки на ID-картку» для 

мешканців територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб на платформі 

ZOOM (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_04_05_7/2022_04_05_7.php). 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

У бібліотеці відбулося юридичне консультування ВПО за допомогою 

телефонного зв’язку (https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

Напередодні Великодніх свят відбулось відкриття виставки писанкарства 

Народного художнього колективу гуртка «ПИСАНКА» КЗ Дунаєвецької міської 

ради «Центр позашкільної освіти» 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:2022-04-

21-12-42-32&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

У бібліотеці для дітей внутрішньо переміщених осіб відбуваються майстер-

класи з пісочної анімації (https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

Відбувся турнір з настільних ігор в рамках інклюзивного проєкту 

«Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)» 

(https://www.facebook.com/photo/?fbid=706845557107624&amp%3Bset=pcb.7068

53347106845). 
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Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

В рамках реалізації проєкту «Книготерапія від письменника» відбулися 

онлайн-зустрічі: з поетесою із міста Суми Ольгою Суровицькою 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1479#gs

c.tab=0); подільською письменницею Марією Дем’янюк 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1473#gs

c.tab=0); подільським письменником Віталієм Міхалевським 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1474#gs

c.tab=0); подільською письменницею, громадською активісткою Оксаною 

Радушинською 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1477#gs

c.tab=0); письменницею Світланою Вертолою з Києва (https://www.facebook.com/ 

-1366852629996612/). 

Стартував спільний проєкт «Єдині» бібліотеки та ГО «Навчай 

українською». Запрацював розмовний клуб «Переходь на українську» для 

внутрішньо переміщених осіб з поліпшення навиків розмовної української мови. 

У вивченні мови допомагають два волонтери (переселенці з Києва) 

(https://www.adm-km.gov.ua/?p=111539). 

Відкрита виставка дитячих малюнків «Майбутнє планети у наших руках», 

на якій представлені 108 творчих робіт читачів-дітей публічних бібліотек 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1482#gs

c.tab=0). 

В рамках реалізації проєкту «Читання в парку» в міському сквері 

продовжує працювати бібліолокація 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1481#gs

c.tab=0). 

В бібліотеці розпочалось навчання в Code Club UA з вивчення Scratch 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1476#gs

c.tab=0) та відбуваються зцілюючі заняття на піску для дітей від 4 років за 

участю керівника Центру анімаційних мистецтв Оксани Мергут 

(https://www.facebook.com/ -1366852629996612/). 

Завершився Всеукраїнський тиждень дитячого читання 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1469#gs

c.tab=0). 

Відбулася авторська лекція-презентація найвизначніших об’єктів 

культурної спадщини області (https://honmccm.com.ua/volodymyr-zakhar-iev-

proviv-avtorsku-lektsiiu-prezentatsiiu-najvyznachnishykh-ob-iektiv-kulturnoi-

spadshchyny-oblasti/). 

Театрально-концертне життя 

Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Михайла 

Старицького з 1 квітня повністю відновив роботу. Відбулися благодійні покази 

з гаслом – «Прийди в театр – підтримай ЗСУ!» драми «Украдене щастя»; дитячої 

казки «По щучому велінню»; драми «Ой, не ходи, Грицю, тай на вечорниці»; 

комедії «Приборкання норовливої»; дитячої казки «Дюймовочка та метелик»; 
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драмеді «Кайдаші»; казки «Велике жабеня»; жарту «Як наші діди парубкували».  

Артисти театру відвідали Кам’янець-Подільський міський будинок 

культури з дитячою казкою «Пік, Пак, Пок» та романтичною комедією 

«Одруження по-англійськи». 

Відбувся показ вистави «Одруження по-англійськи» та «Очі блакитного 

собаки» для військових, які зараз перебувають на реабілітації. 

З благодійною виставою «Пік, Пак, Пок» артисти відвідали діток – 

пацієнтів Хмельницької міської дитячої лікарні та м. Волочиськ. 

Відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ «Ой, у лузі червона 

калина» (https://akademteatr.com.ua/novyny/). 

Відбулися дві прем’єри телевізійних проєктів «Війна змінила», знятих за 

участю колективу театру імені М. Старицького 

(https://www.facebook.com/hashtag/warchandged?amp%3B__cft__[0]=AZXhCcwfT

V-

3hNjBqRHKNpF13aLEooAM8BZvTvDGuJvOOe3DVTF9yDqRucyxFUNlDoZM2n

3ObWxXYeXCWgSkOkemlG4k_Z4TQPLT__3MUHGbCD2eww-

FhMihzuj1PUI2AQlAkiOmdW2wxBSeb2-

RmNZxAw5MvAiTqzFlUIfH7M6FdAU1oQH-CbGO-

tY4bvOf9sA&amp%3B__tn__=*NK-R). 

На майданчику перед Хмельницьким Академічним обласним театром 

ляльок «Дивень» відбулася благодійна акція «Крила надії», яку ініціювали 

працівники театру ляльок і декілька підприємців аби підтримувати дітей, які 

переїхали із міст де тривали, або ще тривають бойові дії.  

Перед театром організували дитячу виставу і концерт за участю відомих 

артистів: Марини Круть, Сергія Присяжного (гурт Мотор'Ролла), Андрія Журби 

(гурт Stanza), YanaSvoya та багато інших місцевих зірок 

(https://ye.ua/kultura/58765_U_Hmelnickomu_artisti_i_pidpriyemci_organizuvali_dl

ya_ditey_blagodiynu_akciyi.html). Презентували дітям музичну виставу 

«Теремок». 

Відбулися покази вистав: «Пан Коцький»; «Підкова на щастя»; «Їжачок-

малючок»; «Пригоди Рудохвостика і Сіропузика». В рамках соціального 

проєкту «Арт-терапія» для тимчасово переміщених родин та хмельничан 

проведено: покази вистав «Русалонька»; «Стійкий олов’яний солдатик»; 

«Принцеса і свинопас»; «Солом’яний бичок»; «Веселі ведмежата»; «Карлик 

Ніс»; «Гусеня»; «Пригоди плюшевого ведмедика»; «Як півник сонечко рятував»; 

«Мій дружок». Всього у квітні діти змогли переглянути 131 виставу.  

Щовівторка організовано екскурсії до Державного історико-культурного 

заповідника «Межибіж». В ляльковому театрі щосереди працювала група 

підтримки за участю психологині Аліни Лабудько. Проходили уроки 

української мови для діток від казкарки Ольги Рибчинської. В рамках акції 

#Ярятувальник від рятувальників Хмельниччини проходили квести, вікторин, 

цікавинки про правила безпеки. Проведено тренінги режисера центру 

національного виховання молоді, викладача та педагога Володимира 

Павловського. У театрі з’явилася локація Державного історико-культурного 

заповідника «Межибіж». Працював «Baby-teatr» для найменших. Професійні 
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актори читали казки, грались, займались сценічною мовою. Оголошена 

безстрокова акція «Подаруй дитині книгу» (https://www.facebook.com/ -

108301901648344/). 

Біля кінотеатру «Планета» волонтери провели благодійний ярмарок, де 

продавали власну випічку та вироби (https://www.facebook.com/kulturaxm/). 

На майданчику біля кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка відбувся акторський 

ігровий тренінг просто неба, у якому брали участь учасники театру-студії «Без 

меж» Центру національного виховання учнівської молоді і студенти Київського 

національного університету театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого, які 

знаходяться у місті Хмельницькому (https://www.facebook.com/kulturaxm/). 

Хмельницька обласна філармонія розпочала серію благодійних 

концертів «Все буде Україна». Відбулися концерти: Академічного ансамблю 

пісні і танцю «Козаки Поділля», який був приурочений до Міжнародного дня 

танцю (https://www.facebook.com/podilskiy.live/videos/5106186679471428); 

Академічного симфонічного оркестру, хору академічного ансамблю пісні і 

танцю «Козаки Поділля», солістів філармонії: Н. Молдован, О. Абакумова, 

А. Попова, І. Колесник, С. Дробіт виконали ораторію О. Козаренка «СТРАСТІ 

ГОСПОДА БОГА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА»; органної та камерної музики за 

участю солістів філармонії; концерт-пам’яті Хмельницького академічного 

муніципального камерного хору (художній керівник Ігор Цмур); «In Memoriam»; 

авторський концерт «Varum» українського композитора, заслуженого діяча 

мистецтв України, голови Національної спілки композиторів, лауреата 

Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Ігоря Щербакова за участю піаніста-

віртуоза, народного артиста України Юрія Кота (Київ) і камерного оркестру 

філармонії (диригент Тарас Мартиник) та заслуженої артистки України, 

скрипальки Оксани Цмур; сольний концерт Юрія Миколайовича Кота – 

українського піаніста, лауреата міжнародних конкурсів, Народного артиста 

України. 

На ТВ7+ пройшов концерт Хмельницького академічного муніципального 

естрадно-духового оркестру «Разом до перемоги» в рамках благодійного 

марафону на підтримку ЗСУ (https://www.facebook.com/kulturaxm/). 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва на базі Чороноострівської дитячої музичної школи 

провели заходи в рамках реалізації культурно-мистецького проєкту «З любов’ю 

до України!» (https://honmccm.com.ua/20-kvitnia-2022-roku-onmtskim-na-bazi-

choronoostrivskoi-dytiachoi-muzychnoi-shkoly-provely-zakhody-kulturno-

mystetskoho-proektu-z-liubov-iu-do-ukrainy/). 

В рамках патріотично-мистецької акції «Час обрав нас» фольклорний гурт 

«Святовид» заслуженого академічного зразкового показового оркестру 

Збройних Сил України (художній керівник Олександр Мордюк) з концертною 

програмою відвідав Славутську міську територіальну громаду та 

м. Кам’янець-Подільський.  

У Старокостянтинівському Центрі культури імені Володимира Ножки 

для дітей-переселенців та дітей-старокостянтинівців відбулися майстер-класи: 

музичний за участю викладачів музичної школи; зі спортивно-бального танцю за 
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участю тренерів танцювального клубу «ДАНС-ЛІЦЕЙ» та з виготовлення 

ляльки-мотанки за участю майстра-декоратора Галини Маєвської. 

Нетішинська школа мистецтв та Нетішинська художня школа провели 

благодійний концерт «Боже, бережи Україну» на підтримку захисників України. 

На майданчику перед Ізяславським будинком культури відбувся 

благодійний концерт «FREE SKY» у рамках мистецької акції «Вільне небо» на 

підтримку Збройних сил України. Гості заходу – відомі актори Національного 

академічного драматичного театру ім. І. Франка Н. Сумська, А. Хостікоєв. 

Музейна справа 

Під час відкриття щорічної конференції організації Європейської мережі 

туризму та маркетингу фортець FORTE CULTURA у місті Terezin (Чехія) 

Меджибізькій фотреці надано повне членство у Європейській мережі туризму 

та маркетингу фортець FORTE Cultura e.V. 

В Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» діє 

Фронтова виставка, на якій представлено ікони, написані на ящиках з-під 

набоїв, обпалений вогнем український прапор, гільзи та світлини українських 

захисників із передової (https://suspilne.media/234579-u-hmelnickij-oblasti-

rozsliduut-fakt-obstrilu-vijskovimi-rf-obektu-kriticnoi-infrastrukturi/).  

Відбулася презентація мінівиставки «Русскій корабль погашено – 

Укрпошта». 

Заповідник «Межибіж» відвідали внутрішньо переміщенні особи та бійці 

ЗСУ, які проходять реабілітацію після прямих боїв з московськими варварами 

(https://mezhibozh.com/). 

У Кам’янець-Подільському Державному історичному музеї-

заповіднику в рамках проєкту «Послухай і створи» відбулися майстер-класи 

для дітей-переселенців. Співробітники музею-заповідника провели майстер-

класи «Великоднє курчатко-топер» та «Писанка-крапанка». 

У конференц-залі Національного історико-архітектурного заповідника 

«Кам’янець» відбулося відкриття персональної виставки художника та 

скульптора Івана Кляпетури, на якій представлені скульптура, живопис і графіка. 

Для відвідувачів відбулися: онлайн-екскурсія «Подорожуємо рідним 

містом»; музейна онлайн-година «Космічна Україна» (до Дня космонавтики); 

онлайн-година «Табори смерті» (до Дня вшанування пам’яті в’язнів, 

визволених з фашистських концтаборів) (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

В Хмельницькому обласному художньому музеї відкрито виставку 

світлин фотомитців Хмельниччини, на якій представлено 80 робіт 12-ти авторів 

(https://www.youtube.com/watch?v=3IDa-JGuqqk). 

У #Арт_хабі відбувся цикл заходів: лекції «Англійські пейзажні парки 

Поділля», «Малі міста-фортеці Поділля 16-17 ст.», «Оборонні споруди 

подвійного призначення: монастирі, млини, храми, синагоги» (онлайн) та «Замки 

Поділля» історикині та мистецтвознавиці Катерини Липи (м. Київ); «Про 

формування колекції та діяльність музею на підконтрольних Україні територіях 

(після окупації російською федерацією Донецька у 2014 році)» директорки 

Донецького обласного художнього музею Олени Фідрі (м. Краматорськ); «Музей 

https://www.facebook.com/ForteCulturaNet/?__cft__%5b0%5d=AZVmuQWgvaYuJt7tS5FZk5oOke9707QlSDPl5i-VIWcD2QrKMMlcM_a_efNxUn9VQvK8eMi6HO7g9kEg_KPOfPUB9ttiuXkArq2fxem4cT8I3_zblV87jyIZ2ZtdMOyTuzgSyef00daQYo2cRELjS10OnT4g3WeBxYenV-tSPYwbRw&__tn__=kK-R
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https://mezhibozh.com/
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і війна» та бесіда «Стан та проблеми українського музейництва» за участю 

Галини Чумак – української фахівчині музейної справи, заслуженої працівниці 

культури України, директорки Донецького обласного художнього музею (2004 – 

2016 рр.); «Місто-мрій. Як арт-об’єкти впливають на міський простір» 

скульптора Костянтина Скритуцького; презентація монографії «Традиційний 

одяг українців Поділля» доктора історичних наук Лілія Іваневич 

(м. Хмельницький); літературні читання з історичними коментарями «Слуги 

Яструба і Лілей» з письменницею Катериною Липою та «Слово, моя ти єдина 

зброя» з Володимиром Олійником; кіноперегляд стрічки «Уяви» з режисером 

Іллею Антонцем; зустрічі з галеристом Євгеном Карасем «Мистецтво, Арт-рино. 

Митець, сучасність»; «Постійно знищуй в собі раба» з Галиною Чумак; 

«Кураторські проєкти» з мистецтвознавицею Галиною Скляренко (м. Київ); 

фортепіанний дует «КОНТРАСТИ» Хмельницької школи мистецтв «Година 

музики в музеї»; тренінги «Перша психологічна допомога» та «Підвищення 

стресостійкості» з психологами БФ «Рокада»; курси ІТ-грамотності з 

волонтером Віталієм Грозинським; заняття з англійської мови «Великодні 

забави «EGG HUNT» для дітей 6-12 років. Відбулися майстер-класи: «Основи 

фотомистецтва: об’єктиви», «Жанри фотографії», «Історія фотомистецтва» та 

«Експозиція» з фотографом Антоном Бугою; з декоративного розпису «Іграшка 

«Кавовий кіт», «Основи ткацтва», «Декоративний розпис Великодніх яєць» з 

Андрієм Каптарем; «Малюємо жар-птицю миру» з художницею Іриною Заспа 

(м. Київ); з розпису яєць «Свято Великодня» майстрині Світлани Ковтун; 

«Традиційна писанка», «Малюємо предмети», «Леттерінг: малюємо гарно 

словами» та «Малюємо мандалу» з Яною Власко; «Гратографія», «Гравюра на 

пінопласті» з художницею Оксаною Мазур; «Малювання бульбашками» з 

Даніелою Талаш; «Браслет Шамбала» з Ольгою Мелентьєвою; «Традиційна 

іграшка» з етно-колективом «Ладовиці»; «Лялечки-зайчики» та «Лялечки-

янголятка» з Ольгою Несмєяновою; «Іграшка з фетру» з Оленою Панчук; 

«Прикраси з бісеру» з Оленою Попик; «Котячий майстер-клас» зі скульптором 

Костянтином Скритуцьким; зі створення об’ємних паперових квітів «Весна-

красна з дизайнеркою Інною Дзюбак». Відбулися заняття «Українські 

традиційні співи та танці» за участю колективів «Ладовиці» та «Ладосвіти»; 

«Руханка» з аніматором Центру патріотичного виховання молоді; заняття-

мамівка «Сходини пташат» з Дашею Войтович та відкриття персональної 

виставки «Спіймати Вомбата» Андрія Каптаря (м. Хмельницький) 

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

В Музеї історії міста Хмельницького відбулося відкриття виставки 

«Молитва за Україну». 

У Музеї пропаганди (м. Шепетівка) продовжує діяти музейна платформа 

для безкоштовного вивчення української мови 

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

У краєзнавчому відділі музею проведено годину пам’яті, приурочену 

річниці загибелі захисника України Андрія Біленького. 

У Городоцькому музеї відкрито Великодню виставку-розпродаж картин та 

ікон місцевого художника Петра Войталюка, на якій представлено 54 картини та 

https://www.facebook.com/events/2545437065592122/?__cft__%5b0%5d=AZWRndM-APu_7sRmg8OxIqWTNLTxFDu5INCVGytY94iSXczf4oytCNPa_fqDs2R7um31_QGfcvquSA8-6UqJUehoECIYyQtqOShQjkNToPK5FQtl2bOGmxSItvJi0WdrWahuZwNP4Jkm_wCkURG0Waf2gkzl-V_EsIhnWliYDhgFmQ&__tn__=-UK-R
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22 ікони художника. Виручені  від продажу картин кошти будуть передані у фонд 

Збройних Сил України. Виставка триватиме до 5 травня.  

В Ізяславському історико-краєзнавчому музеї відбулися майстер-класи з 

виготовлення виробів з глини та соломи для дітей, які вимушено залишили свої 

домівки, де ведуться активні бойові дії. Фахівці музею започаткували майстер-

класи з виготовлення оберегів «Лялька-мотанка – оберіг для військових». 

У Нетішинському краєзнавчому музеї відбулися творчі майстер-класи 

для дітей (https://www.facebook.com/groups/536622693820435). 

Клубна робота 

В Полонському будинку культури відбулася творча зустріч з акторами 

Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка – Н. Сумською, 

А. Хостікоєвим, А. Рулою та митцями і діячами культури – скрипалем 

В. Свінціцьким, оператором Я. Ярославським та режисером монтажу З. Макухом 

в рамках благодійного збору коштів на потреби ЗСУ. 

У Кам’янець-Подільському міському будинку культури відбулася 

благодійна вистава за участю зіркових учасників шоу «Україна має талант» та 

Григорія Решетника. 

У Городоцькому міському будинку культури молодий актор Олександр 

Греков (м. Київ) проводив майстер-класи акторського мистецтва для дітей. 

В Шепетівському міському будинку культури відбувся розважально-

пізнавальний захід «Великоднє диво» для внутрішньо переміщених осіб за 

участю творчих колективів, працівників міської бібліотеки для дітей. 

Директор Захаровецького СБК провела майстер-клас з хенд-мейду для 

внутрішньо переселених осіб в Чорноострівській дитячій музичній школі. 

Вшанування пам’яті 

У с. Давидківці Хмельницької міської ТГ висадили «Парк пам’яті 

загиблим дітям» у російсько-українській війні. На галявині біля ставка 

встановили хрест, на якому розмістили іграшки. У парку висадили майже 200 

дерев різних порід (https://khm.gov.ua/uk/content/u-seli-davydkivci-hmelnyckoyi-

gromady-vysadyly-park-pamyati-zagyblyh-na-viyni-ditey). 

У с. Варварівці Славутської міської ТГ закладено «Сад Перемоги». Тут 

висадили 60 саджанців фруктових дерев: яблунь, груш та вишень. 

Виставкова діяльність 

У приміщенні Центральної публічної бібліотеки для дітей Хмельницької 

міської ТГ відбулася презентація виставки «Кожне його слово про Україну», 

присвяченої 182-й річниці з дня виходу першого видання «Кобзаря» 

Т. Г. Шевченка, художніх робіт учнів Хмельницької школи мистецтв «Заріччя» 

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

У Хмельницькому на вулиці Проскурівській триває виставка-інсталяція 

«Вони загинули за Україну. Хмельницький пам’ятає…». Вуличні світлини 

складають 158 фотопортретів наших земляків, Героїв Небесної Сотні та 

російсько-української війни (https://www.facebook.com/kulturaxm/). 

У Старосинявській центральній бібліотеці діяла благодійна виставка-

розпродаж портретів художника Валерія Солтуза у стилі «Графіка». 

https://www.facebook.com/groups/536622693820435
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Підвищення кваліфікації 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся 

практичний семінар «Особливості класифікації краєзнавчої літератури» для 

спеціалістів обласних бібліотек та центральної бібліотеки м. Хмельницького. 

Захід провела завідувач відділу класифікаційних систем Книжкової палати 

України Муравйова Валентина Михайлівна 

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

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели обласну онлайн-нараду «Культура в умовах 

кризи і воєнного стану» для керівників галузі культури територіальних громад 

(https://honmccm.com.ua/oblasna-onlajn-narada-kerivnykiv-haluzi-kultury-

terytorialnykh-hromad-na-temu-kultura-v-umovakh-kryzy-i-voiennoho-stanu/). 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка та 

дитячі бібліотеки області взяли участь в онлайн-навчанні «Бібліотеки у воєнний 

час» для учасників Конструкторського бюро бібліотекарів, організаторами якого 

є Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська ОДБ. Наші колеги 

поділились досвідом волонтерської роботи та організації роботи з дітьми-

переселенцями та їх батьками 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1480

#gsc.tab=0). 

 

 

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