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КУЛЬТУРА 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

Культура в умовах карантину 

 

1. Бедзір, Василь. Онлайн-фестиваль «Гуцульська ватра» за підтримки 

Українського культурного фонду у руслі старовинних традицій гуцулів провели на 

Закарпатті [Електронний ресурс] / Василь Бедзір // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 

2020. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.07.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/onlajn-festival-u-rusli-starovinnih-tradicij-gucul/. 

2. Бирюкова, Ирина. Библиотека настежь – вирусы но пасаран! Електронний 

ресурс] / Ирина Бирюкова ; [спілкувалася] В. Левчук // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 

2020. – 9 июля (№ 69–70). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

13.07.2020.  

http://vo.od.ua/rubrics/lyudi-dela/44718.php. 

Генеральний директор Одеської нац. наукової бібліотеки про день відкритих 

дверей, режим та особливості роботи закладу в період карантинних обмежень. 

3. Василенко, Юлія. [Донецька обласна] Бібліотека [для дітей] в умовах 

карантину: нові виклики і нові можливості [Електронний ресурс] / Юлія Василенко // 

Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. – С. 37–39. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/36/mode/2up. 

4. Вечерська, Галина. ONLINE – бібліотека для дітей [Електронний ресурс] / 

Галина Вечерська // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. –  

С. 44–45. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/44/mode/2up. 

Про діяльність Чернігівської обласної бібліотеки для дітей в умовах карантину. 

5. Гордієнко, Алла. Світова пандемія: дитячі бібліотеки у нових реаліях 

[Електронний ресурс] / Алла Гордієнко // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 

2020. – № 2. – С. 3–4. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/2/mode/2up. 

Про діяльність дитячих бібліотек України в період карантину, а також участь 

у громадському обговоренні профільних законопроєктів. 

6. Карантин скоротить доходи всіх сфер культури більш, як на 50% – Ткаченко 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 2 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055695-karantin-skorotit-dohodi-vsih-sfer-kulturi-

bils-ak-na-50-tkacenko.html. 

Тези з інтерв’ю міністра культури та інформаційної політики О. Ткаченка 

ресурсу Liga.net. 

7. Кулаковська, Марічка. Після послаблення карантину у львівських закладах 

культури нема ажіотажу [Електронний ресурс] / Марічка Кулаковська // Zaxid. net : 

[інтернет-видання]. – 2020. – 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 21.07.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/onlajn-festival-u-rusli-starovinnih-tradicij-gucul/
http://vo.od.ua/rubrics/lyudi-dela/44718.php
http://vo.od.ua/rubrics/lyudi-dela/44718.php
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/36/mode/2up
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/44/mode/2up
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/2/mode/2up
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055695-karantin-skorotit-dohodi-vsih-sfer-kulturi-bils-ak-na-50-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3055695-karantin-skorotit-dohodi-vsih-sfer-kulturi-bils-ak-na-50-tkacenko.html
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https://zaxid.net/pislya_poslablennya_karantinu_u_lvivskih_zakladah_kulturi_nema_azhiota

zhu_n1505259. 

8. «Купа ідей, купа планів»: у Рівному готуються відновити роботу закладів 

культури [Електронний ресурс] // Суспільне. Новини : [сайт]. – 2020. – 15 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.07.2020. 

https://suspilne.media/48331-kupa-idej-kupa-planiv-u-rivnomu-gotuutsa-vidnoviti-robotu-

zakladiv-kulturi/. 

9. Лугова, Лариса. Література як мікстура, або Як ми в карантин працювали 

[Електронний ресурс] / Лариса Лугова // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 

2020. – № 2. – С. 34–35. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

15.07.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/34/mode/2up. 

Про роботу Львівської обласної бібліотеки для дітей під час карантину. 

10. Толокнова, Катерина. Нові можливості: миколаївські бібліотеки для дітей 

під час карантину [Електронний ресурс] / Катерина Толокнова, Ірина Базиленко // 

Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 2. – С. 30–33. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/30/mode/2up. 

Див. № 73, 140, 141, 154, 231. 
 

Культурно-мистецькі заходи до пам’ятних дат,  

днів пам’яті, державних та релігійних свят 
 

11. Річницю з дня народження Черемшини відсвяткували у саду через карантин 

[Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 14 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/140720-richnycyu-z-dnya-narodzhennya-cheremshyny-

vidsvyatkuvaly-u-sadu-cherez-karantyn. 

Про культурно-мистецькі заходи у м. Снятині (Івано-Франківська обл.) до 146-

річчя від дня народження письменника, громадського діяча Марка Черемшини (1874–

1927), зокрема вручення літературно-мистецької премії ім. Марка Черемшини. 

12. 155-річчя від дня народження Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького 

[1865–1944] відзначатиме Львівщина [Електронний ресурс] : [програма] // RISU. 

Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2020. – 27 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 2807.2020. 

https://risu.ua/155-richchya-vid-dnya-narodzhennya-mitropolita-ugkc-andreya-sheptickogo-

vidznachatime-lvivshchina_n110676.1 

13. Шепель, Федір. Кропивницький: День народження видатного земляка 

відзначили екскурсією, дискусією та виставкою [Електронний ресурс] / Федір Шепель, 

Петро Мельник // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 

                                                           
1Див. також: Ковальська, Олена. Львів: Місто відзначає День народження Праведного Митрополита Андрея Шептицького [Електронний 

ресурс] / Олена Ковальська // Голос України  : [інтернет-версія]. 2020. 29 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 

30.07.2020.http://www.golos.com.ua/news/119371; Ковальська, Олена. Мурал із митрополитом Шептицьким прикрасив місто 

[Електронний ресурс] / Олена Ковальська // Голос України  : [інтернет-версія]. 2020. 31 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 31.07.2020. http://www.golos.com.ua/article/333997. 

https://zaxid.net/pislya_poslablennya_karantinu_u_lvivskih_zakladah_kulturi_nema_azhiotazhu_n1505259
https://zaxid.net/pislya_poslablennya_karantinu_u_lvivskih_zakladah_kulturi_nema_azhiotazhu_n1505259
https://suspilne.media/48331-kupa-idej-kupa-planiv-u-rivnomu-gotuutsa-vidnoviti-robotu-zakladiv-kulturi/
https://suspilne.media/48331-kupa-idej-kupa-planiv-u-rivnomu-gotuutsa-vidnoviti-robotu-zakladiv-kulturi/
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/34/mode/2up
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/30/mode/2up
https://day.kyiv.ua/uk/news/140720-richnycyu-z-dnya-narodzhennya-cheremshyny-vidsvyatkuvaly-u-sadu-cherez-karantyn
https://day.kyiv.ua/uk/news/140720-richnycyu-z-dnya-narodzhennya-cheremshyny-vidsvyatkuvaly-u-sadu-cherez-karantyn
https://risu.ua/155-richchya-vid-dnya-narodzhennya-mitropolita-ugkc-andreya-sheptickogo-vidznachatime-lvivshchina_n110676
https://risu.ua/155-richchya-vid-dnya-narodzhennya-mitropolita-ugkc-andreya-sheptickogo-vidznachatime-lvivshchina_n110676
http://www.golos.com.ua/news/119371
http://www.golos.com.ua/article/333997
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http://www.golos.com.ua/news/119368. 

Програма культурно-мистецьких заходів у м. Кропивницькому до 140-річчя від 

дня народження громадського і політичного діяча, прозаїка, драматурга, художника 

В. Винниченка (1880–1951). 
 

Креативні індустрії 
 

14. В Харькове пройдет фестиваль креативных индустрий [«Create Kharkiv 

Fest»] [Електронний ресурс] // Веч. Харьков : [інтернет-версія]. – 2020. – 15 июля. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.07.2020. 

https://vecherniy.kharkov.ua/news/171594/.1 

 

Культура і новітні технології 

 

Див. № 144, 210, 218, 225. 

 

Захист інформаційного простору України 
 

15. Боротися з російською пропагандою можна якісним контентом – експерти  

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 7 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058230-borotisa-z-rosijskou-propagandou-mozna-

akisnim-kontentom-eksperti.html. 

Наведено думки учасників онлайн-круглого столу на тему «Інформаційний вплив 

Російської Федерації на звільнених та окупованих територіях. Що змінилося за 6 

років?», який відбувся в Укрінформі і був присвячений  шостій річниці визволення міст 

Слов’янська та Краматорська від російських окупантів. 

16. Бурковський, Петро. Пролог до ультиматуму. Огляд проникнення 

російської пропаганди в український інформаційний простір у червні 2020 року 

[Електронний ресурс] / Петро Бурковський // Детектор медіа : [інтернет-видання]. – 

2020. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/178755/2020-07-14-prolog-do-

ultimatumu-oglyad-proniknennya-rosiiskoi-propagandi-v-ukrainskii-informatsiinii-prostir-u-

chervni-2020-roku/. 

17. Колесник, Валентина. Луганщина на передовій у боротьбі з дезінформацією 

[Електронний ресурс] / Валентина Колесник // Трибун : общественно-полит. 

обозреватель : [сайт]. – 2020. – 9 июля. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 13.07.2020. 

https://tribun.com.ua/70453. 

                                                           
1Див. також: У Харкові влаштують фестиваль креативних індустрій [Електронний ресурс] : програма // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. 2020. 4 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 17.07.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3063001-

u-harkovi-vlastuut-festival-kreativnih-industrij.html. 

http://www.golos.com.ua/news/119368
https://vecherniy.kharkov.ua/news/171594/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058230-borotisa-z-rosijskou-propagandou-mozna-akisnim-kontentom-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058230-borotisa-z-rosijskou-propagandou-mozna-akisnim-kontentom-eksperti.html
https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/178755/2020-07-14-prolog-do-ultimatumu-oglyad-proniknennya-rosiiskoi-propagandi-v-ukrainskii-informatsiinii-prostir-u-chervni-2020-roku/
https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/178755/2020-07-14-prolog-do-ultimatumu-oglyad-proniknennya-rosiiskoi-propagandi-v-ukrainskii-informatsiinii-prostir-u-chervni-2020-roku/
https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/178755/2020-07-14-prolog-do-ultimatumu-oglyad-proniknennya-rosiiskoi-propagandi-v-ukrainskii-informatsiinii-prostir-u-chervni-2020-roku/
https://tribun.com.ua/70453
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3063001-u-harkovi-vlastuut-festival-kreativnih-industrij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3063001-u-harkovi-vlastuut-festival-kreativnih-industrij.html
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Про хід та учасників семінару-практикуму «Дезінформація як інструмент 

гібридної війни: особливості поширення та можливості протидії», організованого 

Луганською ОДА. 

 

Благодійництво, меценатство, спонсорство 

 

18. Деркач, Марія. Картини митців врятують історичний будинок у Бібрці 

[Електронний ресурс] : у кав’ярні «Штука» експонують роботи львівських митців, котрі 

продадуть на благодійному онлайн-аукціоні. Це два десятки картин – рисунок, графіка 

та олійний живопис. Гроші від їх продажу скерують для порятунку історичного будинку 

колишнього товариства «Сокіл» у Бібрці (Перемишлянський район) [Львівська обл.] / 

Марія Деркач // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 5 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/415718-kartini-mittsiv-vryatuyut-istorichnij-budinok-u-bibrtsi1. 

19. Народний депутат Вадим Новинський підтримав музей у Нових Петрівцях 

(ВІДЕО) [Електронний ресурс] // Моя Київщина : [портал].– 2020. – 15 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://mykyivregion.com.ua/news/narodnii-deputat-vadim-novinskii-pidtrimav-muzei-u-

novix-petrivcyax-video. 

Про передання Благодійним фондом В. Новинського комп’ютерної техніки та 

акустичної апаратури Нац. музею-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (с. Нові 

Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл.). 

20. На Херсонщині відбудовують садибу Остапа Вишні [Електронний ресурс] // 

Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 31.07.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/na-khersonshchyni-vidbudovuiut-sadybu-ostapa-vyshni/. 

 Про відбудову садиби-музею письменника-сатирика Остапа Вишні (1889–1956) у 

с. Кринки (Олешківський р-н, Херсонська обл.) за підтримки київського підприємця  

С. Одарича.2 

Соціальні культурно-мистецькі проєкти та ініціативи 

 

21. Каверін, Андрій. У проєкті «Осінь на Плутоні 2.0» підлітки вчитимуться 

знімати кіно про літніх людей [Електронний ресурс] / Андрій Каверін // Zaxid. net : 

[інтернет-видання]. – 2020. – 21 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 22.07.2020. 

                                                           
1 Див. також: Шиян, Орися. Для відновлення пам’ятки архітектури будинку колишнього товариства «Сокіл» у м. Бібрці, 

Перемишлянський р-н Львівської обл. львівські митці влаштували благодійний аукціон [Електронний ресурс] / Орися Шиян // Zaxid. 

net : [інтернет-видання]. 2020. 2 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 03.07.2020. 

https://zaxid.net/dlya_vidnovlennya_pamyatki_arhitekturi_lvivski_mittsi_vlashtuvali_blagodiyniy_auktsion_n1504471. 

 
2Див. також: На Херсонщині почнуть відновлювати музей-садибу Остапа Вишні [Електронний ресурс] //Укрінформ : 

[інтернет-платформа].2020. 7 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 07.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058262-na-hersonsini-pocnut-vidnovluvati-sadibumuzej-ostapa-visni.html; Савченко, 

Марина. Столичний меценат відновлює садибу Остапа Вишні на Херсонщині [Електронний ресурс] / Марина Савченко// 

Новий день : [інтернет-видання]. 2020. 7 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 10.07.2020. 

https://newday.kherson.ua/stolychnyj-metsenat-vidnovliuie-sadybu-ostapa-vyshni-na-khersonshchyni/. 

https://wz.lviv.ua/news/415718-kartini-mittsiv-vryatuyut-istorichnij-budinok-u-bibrtsi
https://wz.lviv.ua/news/415718-kartini-mittsiv-vryatuyut-istorichnij-budinok-u-bibrtsi
https://mykyivregion.com.ua/news/narodnii-deputat-vadim-novinskii-pidtrimav-muzei-u-novix-petrivcyax-video
https://mykyivregion.com.ua/news/narodnii-deputat-vadim-novinskii-pidtrimav-muzei-u-novix-petrivcyax-video
https://litgazeta.com.ua/news/na-khersonshchyni-vidbudovuiut-sadybu-ostapa-vyshni/
https://zaxid.net/dlya_vidnovlennya_pamyatki_arhitekturi_lvivski_mittsi_vlashtuvali_blagodiyniy_auktsion_n1504471
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3058262-na-hersonsini-pocnut-vidnovluvati-sadibumuzej-ostapa-visni.html
https://newday.kherson.ua/stolychnyj-metsenat-vidnovliuie-sadybu-ostapa-vyshni-na-khersonshchyni/
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https://zaxid.net/u_proekti_osin_na_plutoni_20_pidlitki_vchitimutsya_znimati_kino_pro_lit

nih_lyudey_n1505293. 

Про всеукраїнський проєкт із кінодокументалістики  «Осінь на Плутоні 2.0»  як 

продовження міждисциплінарного мистецько-соціального проєкту «Осінь на 

Плутоні», що реалізується режисерами О. Брамою та О. Апчел за підтримки Укр. 

культурного фонду. 
 

Культура та мистецтво для людей з інвалідністю 
 

22. Вперше в Українi дiти-митцi з iнвалiднiстю стануть телеведучими iз 

перекладом на жестову мову [Електронний ресурс] // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 

2020. – 7 июля (№ 68). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

13.07.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/44684.php. 

Про хід та учасників прес-конференції у м. Києві, присвяченій старту культурно-

мистецького проєкту «Ми в ефiрi» для дiтей-митцiв із iнвалiднiстю. Проєкт 

реалiзується ГО «Громадське дитяче iнтернет-телебачення» i радiо «Веселка TВ» за 

пiдтримки Укр. культурного фонду в рамках програми «Iнклюзивне мистецтво». 

23. Козирєва, Тетяна. 220 книжок шрифтом Брайля [Електронний ресурс] : у 

Львові створили нові інклюзивні продукти // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 10 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/220-knyzhok-shryftom-braylya. 

Про проєкт із поповнення фондів дитячих бібліотек м. Львова книжками 

шрифтом Брайля, що триває з 2018 р. 

24. Пам`ятки Чигиринщини стануть доступнішими для людей з порушеннями 

зору [Електронний ресурс] // Про головне : [сайт]. – 2020. – 3 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2020. 

http://progolovne.ck.ua/pam-iatky-chyhyrynshchyny-stanut-dostupnishymy-dlia-liudey-z-

porushenniamy-zoru/. 

Про проєкт «Історія на дотик: Чигиринська фортеця» Нац. історико-

культурного заповідника «Чигирин» (Черкаська обл.), реалізація якого відбудеться у 

рамках програми «Інклюзивне мистецтво» Укр. культурного фонду. 

25. Пастерначенко, Виктория. Приглашение в сказку [Електронний ресурс] / 

Виктория Пастерначенко ; [беседовала] С. Комисаренко // Веч. Одесса : [інтернет-

версія]. – 2020. – 9 июля (№ 69–70). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 13.07.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/44709.php. 

Директорка Одеського інклюзивно-ресурсного центру про арт-терапію дітей із 

особливими потребами та  роботу театральної студії під керівництвом Ф. Міндліна, 

що діє при центрі. 

26. Рівненщина зробить музеї інклюзивними [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 22.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3067396-rivnensina-zrobit-muzei-

inkluzivnimi.html. 

https://zaxid.net/u_proekti_osin_na_plutoni_20_pidlitki_vchitimutsya_znimati_kino_pro_litnih_lyudey_n1505293
https://zaxid.net/u_proekti_osin_na_plutoni_20_pidlitki_vchitimutsya_znimati_kino_pro_litnih_lyudey_n1505293
http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/44684.php
http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/44684.php
http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/44684.php
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/220-knyzhok-shryftom-braylya
http://progolovne.ck.ua/pam-iatky-chyhyrynshchyny-stanut-dostupnishymy-dlia-liudey-z-porushenniamy-zoru/
http://progolovne.ck.ua/pam-iatky-chyhyrynshchyny-stanut-dostupnishymy-dlia-liudey-z-porushenniamy-zoru/
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/44709.php
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/44709.php
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3067396-rivnensina-zrobit-muzei-inkluzivnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3067396-rivnensina-zrobit-muzei-inkluzivnimi.html
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Про ініціативи громадських організацій, що будуть реалізовуватися у межах 

проєкту «Культурні продукти Рівненщини без обмежень» за підтримки Укр. 

культурного фонду. 

 

НАЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ. МОВНІ ПИТАННЯ. ВІДНОВЛЕННЯ 

ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 

27. Інститут нацпам’яті розпочав [інформаційну] кампанію до шостої річниці 

визволення міст Донбасу [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 

2020. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058467-institut-nacpamati-rozpocav-kampaniu-

do-sostoi-ricnici-vizvolenna-mist-donbasu.html. 

28. Каспрук, Віктор. Навколомовні баталії: українська мова має бути повернена 

в сучасність [Електронний ресурс] / Віктор Каспрук // Радіо Свобода : [сайт]. – 2020. – 

22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.07.2020. 

https://www.radiosvoboda.org/a/30741142.html. 

29. Масенко, Лариса. Театр абсурду, або Ще раз про те, чому в Україні 

доводиться захищати державну мову [Електронний ресурс] / Лариса Масенко ; 

[розмовляла] О. Квасниця // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 лип. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/teatr-absurdu. 

Професор кафедри української мови Нац. університету «Києво-Могилянська 

академія», авторка книги «Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні» 

про мовну ситуацію  та мовну політику в Україні. 

30. Місток між поколіннями борців за незалежність [Електронний ресурс] / за 

матеріалами Північно-східного міжрегіонального відділу УІНП // Зоря Полтавщини : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 15.07.2020. 

http://zorya.poltava.ua/mistok-mizh-pokolinnjami-borciv-za-nezalezhnist/. 

Про відзначення громадськістю Полтавщини за участю представників Укр. 

інституту нац. пам’яті 100-річчя з часу створення Української військової організації, 

а також вшанування пам’яті полковника Є. Коновальця (1891–1938) у м. Полтаві. 

31. Пилипчинець, Василь. «Білі плями» історичної правди заповнив Станіслав 

Аржевітін Електронний ресурс / Василь Пилипчинець // Новини Закарпаття : інтернет-

версія. – 2020. – 11 лип. Назва з екрана.  Текст. і граф. дані.  Дата звернення: 

13.07.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/bili-plyamy-istorychnoyi-pravdy-zapovnyv-stanislav-arzhevitin/. 

Про вихід у світ двотомника «Закарпатська Україна: викорінення Карпатської 

України» С. Аржевітіна.  

32. Ткаченко, Олександр. Ткаченко про розвиток української мови: виписувати 

штраф офіціанту в Одесі – дивний підхід [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Олександр 

Ткаченко // Радіо Свобода : [сайт]. – 2020. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 24.07.2020. 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-tkachenko-ukrayinska-mova/30743391.html. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058467-institut-nacpamati-rozpocav-kampaniu-do-sostoi-ricnici-vizvolenna-mist-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3058467-institut-nacpamati-rozpocav-kampaniu-do-sostoi-ricnici-vizvolenna-mist-donbasu.html
https://www.radiosvoboda.org/a/30741142.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/teatr-absurdu
http://zorya.poltava.ua/mistok-mizh-pokolinnjami-borciv-za-nezalezhnist/
http://novzak.uz.ua/news/bili-plyamy-istorychnoyi-pravdy-zapovnyv-stanislav-arzhevitin/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tkachenko-ukrayinska-mova/30743391.html
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Міністр культури та інформаційної політики України про своє баченням 

розвитку та просування української мови. 
 

Декомунізація 
 

33. Декомунізація в Україні: третина українців схвалює [Електронний ресурс] 

// Україна молода : [інтернет-версія].  – 2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст і граф. 

дані. – Дата звернення: 18.07.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148160/. 

Про результати соціологічного опитування, проведеного Фондом 

«Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва спільно з Київським міжнародним 

інститутом соціології.1 

34. Рудоманов, Олександр. У Полтавській області відновили пам’ятник 

радянському діячеві Підгорному [Електронний ресурс] / Олександр Рудоманов // LB.ua : 

[сайт]. – 2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.07.2020. 

https://lb.ua/society/2020/07/16/461984_poltavskiy_oblasti_vidnovili.html. 

Про відновлення пам'ятника радянському діячеві М. Підгорному у м. Карлівці 

всупереч Закону про декомунізацію. 
 

Мовна політика держави 

 

35. Вишневський, Андрій.  Українізована школа – стратегічна зброя проти 

російської агресії [Електронний ресурс] / Андрій Вишневський // LB.ua : [сайт]. – 2020. – 

15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://lb.ua/blog/andrii_vyshnevskyi/461873_ukrainizovana_shkola-strategichna.html. 

Автор наголошує на необхідності політики українського монолінгвізму в освіті, 

особливо за умови російської агресії та інших зовнішніх загроз, у контексті 

законопроєкту народного депутата УкраїниМ. Бужанського «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти». 

36. Демська, Орися. Орися Демська: «Якщо у ХХІ столітті певна мова 

перебуватиме тільки у площині політики, то це стане її кінцем» [Електронний ресурс] / 

Орися Демська ; [розмовляла] Г. Трегуб // Укр. тиждень : [інтернет-версія]. – 2020. –  

13 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.07.2020. 

https://tyzhden.ua/Culture/245463. 

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови про виклики й 

завдання, що постали перед цим органом, мовну політику й економіку, а також про 

потенціал української мови. 

37. Лосєв, Ігор. «Боротьба за українську мову – це боротьба за існування 

Української держави» [Електронний ресурс] / Ігор Лосєв // Радіо Свобода : [сайт].– 2020. 

– 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.07.2020. 

https://www.radiosvoboda.org/a/30701295.html. 

                                                           
1Див. також: Миколюк, Оксана. Третина українців підтримує перейменування вулиць та міст [Електронний ресурс] / 

Оксана Миколюк // День  : [інтернет-версія]. 2020. 17 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 18.07.2020.  

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/yakyy-u-nas-gradus-sovka  

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148160/
https://lb.ua/society/2020/07/16/461984_poltavskiy_oblasti_vidnovili.html
https://lb.ua/blog/andrii_vyshnevskyi/461873_ukrainizovana_shkola-strategichna.html
https://tyzhden.ua/Culture/245463
https://www.radiosvoboda.org/a/30701295.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/yakyy-u-nas-gradus-sovka
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38. Марусик, Тарас. Тарас Марусик: «Чи здобудуть славу Герострата нападники 

на конституційний статус української мови?» [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // 

Крим. світлиця : [інтернет-версія]. – 2020. – 10 лип. (№ 28). – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 11.07.2020. 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22499. 

39. Портников, Віталій. Два дні захисту України. Віталій Портников про 

законопроєкт  [народного депутата України М.] Бужанського [Електронний ресурс] / 

Віталій Портников // Радіо Свобода : [сайт]. – 2020. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://www.radiosvoboda.org/a/30733938.html. 

40. Світовий конґрес українців виступив проти законопроєкту [народного 

депутата України М.] Бужанського про мову [Електронний ресурс] // День : [інтернет-

версія]. – 2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст і граф. дані. – Дата звернення: 

17.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/160720-svitovyy-kongres-ukrayinciv-vystupyv-proty-

zakonoproyektu-buzhanskogo-pro-movu1. 

41. У Львові відбулася акція «Захисти українську мову» [Електронний ресурс] 

// Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064112-u-lvovi-vidbulasa-akcia-zahisti-

ukrainsku-movu.html.2 
42. Хорощак, Катерина. Кабмін [Кабінет Міністрів України] призначив мовного 

омбудсмена [Т. Кременя] [Електронний ресурс] / Катерина Хорощак // Укр. правда : 

[інтернет-видання]. – 2020. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 09.07.2020. 

https://life.pravda.com.ua/society/2020/07/8/241513/.3 

Див. № 29. 

 

Літературно-мистецькі заходи 

 

43. У Новограді-Волинському [Житомирська обл.] просто неба покажуть 

виставу за мотивами п’єси Лесі Українки [Електронний ресурс] : програма 
                                                           
1 Див. також: Українські канадці закликають нардепів відхилити законопроєкт Бужанського про мову [Електронний ресурс] // Укрінформ 
: [інтернет-платформа]. 2020. 17 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 20.07.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-
diaspora/3064704-ukrainski-kanadci-zaklikaut-nardepiv-vidhiliti-zakonoproekt-buzanskogo.html; Українці Австралії висловили протест 
проти розгляду «мовного» законопроєкту [народного депутата України М.]Бужанського [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-
платформа]. 2020. 15 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 17.07.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-
diaspora/3063579-ukrainci-avstralii-vislovili-protest-proti-rozgladu-movnogo-zakonoproektu-buzanskogo.html; Українці Португалії просять 
Зеленського захистити українську мову [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. 2020. 15 лип. Назва з екрана. Текст. 
і граф. дані. Дата звернення: 17.07.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063653-ukrainci-portugalii-prosat-zelenskogo-zahistiti-
ukrainsku-movu.html 
 
2Див. також: Стражник, Людмила. Івано-Франківщина: учасники віча на захист української мови виступили проти 
русифікації країни [Електронний ресурс] : 16 липня в Івано-Франківську відбулося віче на захист української мови / 
Людмила Стражник // Голос України  : [інтернет-версія].  2020. 16 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 
18.07.2020.http://www.golos.com.ua/news/118719; У Запоріжжі відбулася акція на підтримку української мови [Електронний 
ресурс] // Радіо Свобода : [сайт]. 2020. 16 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 20.07.2020. 
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaporizhzhya-akziya-na-pidtrymku-movy/30731973.html. 
3Див. також: Мовний омбудсмен [Т. Кремінь] очікує затвердження Кабміном програми розвитку української мови 
[Електронний ресурс] // Детектор Медіа : [інтернет-видання]. 2020. 12 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 
звернення: 13.07.2020. https://detector.media/infospace/article/178712/2020-07-12-movnii-ombudsmen-ochikue-zatverdzhennya-kabminom-
programi-rozvitku-ukrainskoi-movi/. 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22499
https://www.radiosvoboda.org/a/30733938.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/160720-svitovyy-kongres-ukrayinciv-vystupyv-proty-zakonoproyektu-buzhanskogo-pro-movu
https://day.kyiv.ua/uk/news/160720-svitovyy-kongres-ukrayinciv-vystupyv-proty-zakonoproyektu-buzhanskogo-pro-movu
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064112-u-lvovi-vidbulasa-akcia-zahisti-ukrainsku-movu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3064112-u-lvovi-vidbulasa-akcia-zahisti-ukrainsku-movu.html
https://life.pravda.com.ua/society/2020/07/8/241513/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3064704-ukrainski-kanadci-zaklikaut-nardepiv-vidhiliti-zakonoproekt-buzanskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3064704-ukrainski-kanadci-zaklikaut-nardepiv-vidhiliti-zakonoproekt-buzanskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063579-ukrainci-avstralii-vislovili-protest-proti-rozgladu-movnogo-zakonoproektu-buzanskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063579-ukrainci-avstralii-vislovili-protest-proti-rozgladu-movnogo-zakonoproektu-buzanskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063653-ukrainci-portugalii-prosat-zelenskogo-zahistiti-ukrainsku-movu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063653-ukrainci-portugalii-prosat-zelenskogo-zahistiti-ukrainsku-movu.html
http://www.golos.com.ua/news/118719
https://detector.media/infospace/article/178712/2020-07-12-movnii-ombudsmen-ochikue-zatverdzhennya-kabminom-programi-rozvitku-ukrainskoi-movi/
https://detector.media/infospace/article/178712/2020-07-12-movnii-ombudsmen-ochikue-zatverdzhennya-kabminom-programi-rozvitku-ukrainskoi-movi/
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Міжнародного літературно-мистецького свята «Лесині джерела» //  День : [інтернет-

версія]. – 2020. – 23 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

24.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/230720-u-novogradi-volynskomu-prosto-neba-pokazhut-

vystavu-za-motyvamy-pyesy-lesi-ukrayinky.1 
 

У творчих спілках України 

Див. № 72. 

Діяльність культурно-мистецьких асоціацій, товариств, об’єднань, громадських 

організацій тощо 
 

44. Львівський ліцей імені Героїв Крут першим отримав партію світоглядної 

літератури в межах проєкту «Бібліотека сержанта» [Електронний ресурс] : стан 

бібліотек навчальних закладів, які готують військових, аж ніяк не відповідає задачам 

формування особистості майбутнього офіцера // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 

2020. – 26 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.07.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/415304-lvivskyi-litsei-imeni-heroiv-krut-pershym-otrymaie-partiiu-

svitohliadnoi-literatury-v-mezhakh-proiektu-biblioteka-serzhanta. 

Про проєкт  Громадської організації «Реформація», мета якого поповнити 

бібліотеки 25 військових навчальних закладів України актуальною літературою. 

45. Попелюк, Олександра. Буковинські берегині святкують 30-річчя 

[Електронний ресурс] / Олександра Попелюк // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 

2020. – 23–29 лип. (№ 28–29).  –  С. 11. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 29.07.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/28-29-1080-1081-23-29-lypnia-

2020.pdf. 

Про започаткування та діяльність Чернівецького відділу Союзу українок. 

46. Синиця, Наталія. Дослухатися до вимог просвітян [Електронний ресурс] / 

Наталія Синиця // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 лип. – 5 серп.  (№ 30–

31). –  С. 3. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/30-31-1082-1083-30-lypnia-5-serpnia-

2020.pdf. 

Про хід звітно-виборної конференції Івано-Франківського міського об’єднання 

ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка. 

 
Персоналії діячів української культури 

 

47. Корнєва, Вікторія. Василь Тарновський-старший із династії знаменитих 

меценатів [Електронний ресурс] / Вікторія Корнєва // Зоря Полтавщини : [інтернет-

                                                           
1Див. також: У Новограді-Волинському [Житомирської обл. Міжнародне літературно-мистецьке свято] «Лесині джерела» 

відзначатимуть у «карантинному» форматі, хоча містяни проголосували за перенесення свята на наступний рік 

[Електронний ресурс] : програма // Житомир.info: [сайт]. 2020. 16 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 

16.07.2020. https://www.zhitomir.info/news_193415.html. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/230720-u-novogradi-volynskomu-prosto-neba-pokazhut-vystavu-za-motyvamy-pyesy-lesi-ukrayinky
https://day.kyiv.ua/uk/news/230720-u-novogradi-volynskomu-prosto-neba-pokazhut-vystavu-za-motyvamy-pyesy-lesi-ukrayinky
https://wz.lviv.ua/news/415304-lvivskyi-litsei-imeni-heroiv-krut-pershym-otrymaie-partiiu-svitohliadnoi-literatury-v-mezhakh-proiektu-biblioteka-serzhanta
https://wz.lviv.ua/news/415304-lvivskyi-litsei-imeni-heroiv-krut-pershym-otrymaie-partiiu-svitohliadnoi-literatury-v-mezhakh-proiektu-biblioteka-serzhanta
https://wz.lviv.ua/news/415304-lvivskyi-litsei-imeni-heroiv-krut-pershym-otrymaie-partiiu-svitohliadnoi-literatury-v-mezhakh-proiektu-biblioteka-serzhanta
https://wz.lviv.ua/news/415304-lvivskyi-litsei-imeni-heroiv-krut-pershym-otrymaie-partiiu-svitohliadnoi-literatury-v-mezhakh-proiektu-biblioteka-serzhanta
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/28-29-1080-1081-23-29-lypnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/28-29-1080-1081-23-29-lypnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/30-31-1082-1083-30-lypnia-5-serpnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/30-31-1082-1083-30-lypnia-5-serpnia-2020.pdf
https://www.zhitomir.info/news_193415.html
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версія]. – 2020. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

09.07.2020. 

http://zorya.poltava.ua/vasil-tarnovskij-starshij-iz-dinastii-znamenitih-mecenativ/. 

Про етнографа, історика права, громадського діяча В. Тарновського-старшого 

(1810–1866). До 210-річчя від дня народження. 

48. Микицей, Марія. Ярема Гоян: письменник і видавець родом зі Снятинщини – 

код віків і мова предків [Електронний ресурс] / Марія Микицей // Галичина : [інтернет-

версія]. – 2020. – 10 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

13.07.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/yarema-goyan-pismennik-i-vidavets-rodom-zi-snyatinshhini-

kod-vikiv-i-mova-predkiv/. 

Творчий і життєвий шлях письменника, директора видавництва «Веселка», 

громадського діяча Я. Гояна (1940–2018). 

 

Присудження премій у галузі культури 
 

49. Бедзір, Василь. Щорічні обласні премії стимулюють до творчості 

літераторів і митців Закарпаття [Електронний ресурс] / Василь Бедзір // Уряд. кур’єр : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 30 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 01.07.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/shorichni-oblasni-premiyi-stimulyuyut-do-tvorchost/1. 

50. Визначено лауреатів Всеукраїнської [літературно-мистецької] премії ім. 

Івана Огієнка [Електронний ресурс] // Укр. літ. газета : [інтернет-версія]. – 2020. –  

26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/vyznacheno-laureativ-vseukrainskoi-premii-im-ivana-

ohiienka/. 

51. Известный днепровский поэт [письменник та перекладач Олександр Ратнер] 

стал лауреатом престижной [Міжнародної] литературной премии [«Антоновка.40+»] 

[Електронний ресурс] // Днепр вечер. : [інтернет-версія]. – 2020. – 24 июня. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/izvestnyiy-dneprovskiy-poet-stal-laureatom-prestizhnoy-

literaturnoy-premii-video.html. 

52. У Житомирській області визначили 6 лауреатів літературно-мистецької 

премії імені Лесі Українки [Електронний ресурс] // Житомир.info : [сайт]. – 2020. –  

16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.07.2020. 

https://www.zhitomir.info/news_193478.html. 

Див. № 11. 

                                                           
1 Див. також: Нитка, Василь. Закарпаття: суцвіття мистецьких премій [Електронний ресурс] / Василь Нитка  // Голос України : [інтернет-

версія]. 2020.28 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 31.07.2020. http://www.golos.com.ua/article/333791. 

 

http://zorya.poltava.ua/vasil-tarnovskij-starshij-iz-dinastii-znamenitih-mecenativ/
https://galychyna.if.ua/analytic/yarema-goyan-pismennik-i-vidavets-rodom-zi-snyatinshhini-kod-vikiv-i-mova-predkiv/
https://galychyna.if.ua/analytic/yarema-goyan-pismennik-i-vidavets-rodom-zi-snyatinshhini-kod-vikiv-i-mova-predkiv/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/shorichni-oblasni-premiyi-stimulyuyut-do-tvorchost/
https://litgazeta.com.ua/news/vyznacheno-laureativ-vseukrainskoi-premii-im-ivana-ohiienka/
https://litgazeta.com.ua/news/vyznacheno-laureativ-vseukrainskoi-premii-im-ivana-ohiienka/
https://dv-gazeta.info/dneprnews/izvestnyiy-dneprovskiy-poet-stal-laureatom-prestizhnoy-literaturnoy-premii-video.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/izvestnyiy-dneprovskiy-poet-stal-laureatom-prestizhnoy-literaturnoy-premii-video.html
https://www.zhitomir.info/news_193478.html
http://www.golos.com.ua/article/333791
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Культура етносів України. Діяльність національно-культурних  

товариств (об’єднань) 

53. Запоріжців познайомили із польським «Латарніком» [Електронний ресурс] // 

Запоріз. правда : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 07.07.2020. 

https://zp-pravda.info/2020/06/30/zaporizhtsiv-poznaiomyly-iz-polskym-latarnikom/. 

Про щорічні Полонійні читання у Товаристві польської культури ім. св. Іоанна 

Павла ІІ (м. Запоріжжя). 

54. Румуни з України скаржаться на «примусову українізацію» [Електронний 

ресурс] // Україна молода  : [інтернет-версія]. – 2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 18.07.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148145/. 

Про звернення Національної ради румунів в Україні до влади Румунії стосовно 

порушення прав їхньої громади. 
Див. № 94. 

 

Українці за кордоном. Культура українського зарубіжжя 

 

55. В Анталії [Туреччина] українські колективи [Середземноморського 

об'єднання українців] відкрили Дні культури в тематичному парку [«PARKFUNtastic»] 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 21 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3067340-v-antalii-ukrainski-kolektivi-vidkrili-dni-

kulturi-v-tematicnomu-parku.html. 

56. В Будапешті Угорщина запрошують на зустріч книжкового клубу 

«ЧитаЄмо українською» [Електронний ресурс] : організатор заходу Українська 

асоціація «Єдність» // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 16 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3064058-v-budapesti-zaprosuut-na-zustric-

knizkovogo-klubu-citaemo-ukrainskou.html. 

57. Коваль, Ірина. «Амбасадор України в Нідерландах» [Електронний ресурс] / 

Ірина Коваль ; [розмовляла] М. Чадюк // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 31 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/ambasador-ukrayiny-v-niderlandah. 

Перекладачка про свою діяльність, співпрацю з українськими видавництвами, 

українську громаду в Нідерландах. 

58. Представники української громади у Парижі Франція читали вірші Ліни 

Костенко [Електронний ресурс] : про літературний вечір «Поезія – це завжди 

неповторність», присвячений 90-річчю від дня народження письменниці та поетеси 

Ліни Костенко // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/060720-predstavnyky-ukrayinskoyi-gromady-u-paryzhi-chytaly-

virshi-liny-kostenko. 

https://zp-pravda.info/2020/06/30/zaporizhtsiv-poznaiomyly-iz-polskym-latarnikom/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148145/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3067340-v-antalii-ukrainski-kolektivi-vidkrili-dni-kulturi-v-tematicnomu-parku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3067340-v-antalii-ukrainski-kolektivi-vidkrili-dni-kulturi-v-tematicnomu-parku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3064058-v-budapesti-zaprosuut-na-zustric-knizkovogo-klubu-citaemo-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3064058-v-budapesti-zaprosuut-na-zustric-knizkovogo-klubu-citaemo-ukrainskou.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/ambasador-ukrayiny-v-niderlandah
https://day.kyiv.ua/uk/news/060720-predstavnyky-ukrayinskoyi-gromady-u-paryzhi-chytaly-virshi-liny-kostenko
https://day.kyiv.ua/uk/news/060720-predstavnyky-ukrayinskoyi-gromady-u-paryzhi-chytaly-virshi-liny-kostenko
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59. Союз українців Румунії провів у Бухаресті «Дні української культури» 

[Електронний ресурс] : хід фестивалю // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 

27 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3071022-souz-ukrainciv-rumunii-proviv-u-

buharesti-dni-ukrainskoi-kulturi.html. 

60. У Ждині [Польща] відбулася 38-ма «Лемківська ватра» [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 21 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 22.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3067089-u-zdini-vidbulasa-38ma-lemkivska-

vatra.html. 

Про учасників етнографічного фестивалю, що цьогоріч відбувся онлайн. 

61. Українців в Угорщині запрошують поділитися ідеями для серії листівок з 

порівнянням двох культур [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 

2020. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063242-ukrainciv-v-ugorsini-zaprosuut-

podilitisa-ideami-dla-serii-listivok-z-porivnannam-dvoh-kultur.html. 

62. Українців Канади запрошують на віртуальний фестиваль «Писанка»  

м. Вегревіль[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 3 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3056119-ukrainciv-kanadi-zaprosuut-na-

virtualnij-festival-pisanka.html. 

63. У румунському Карансебеші пройшов український художньо-літературний 

вечір [Електронний ресурс] : фестиваль організований Карашсеверінською філією 

Союзу українців Румунії  // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 28 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3071227-u-rumunskomu-karansebesi-projsov-

ukrainskij-hudoznoliteraturnij-vecir.html. 

Див. № 120, 200. 

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

64. Мінкультури України відмовилось від ілюстрації для проєкту «Мандруй 

Україною» [Електронний ресурс] // Культура. Новини культури України : [сайт]. – 2020. – 

14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://cultua.media/culture/actual-novini/minkultury-vidmovylos-vid-iliustratsii-dlia-

proektu-mandruj-ukrainoiu/. 

Про скандал, пов’язаний із використанням російських фольклорних мотивів в 

ілюстраціях, розроблених агенцією Fedoriv Group для проєкту «Мандруй Україною». 

65. Ткаченко, Александр. Министр Ткаченко: «От того, что я работал на канале 

Коломойского, я не стал Коломойским» [Електронний ресурс] / Александр Ткаченко ; 

[интервью вели] М. Бровинская, І. Андрейців // Ліга. нет : [сайт]. – 2020. – 2 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2020. 

https://biz.liga.net/ekonomika/reklama-marketing/interview/ministr-tkachenko-ot-togo-chto-

ya-rabotal-na-kanale-kolomoyskogo-ya-ne-stal-

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3071022-souz-ukrainciv-rumunii-proviv-u-buharesti-dni-ukrainskoi-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3071022-souz-ukrainciv-rumunii-proviv-u-buharesti-dni-ukrainskoi-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3067089-u-zdini-vidbulasa-38ma-lemkivska-vatra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3067089-u-zdini-vidbulasa-38ma-lemkivska-vatra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063242-ukrainciv-v-ugorsini-zaprosuut-podilitisa-ideami-dla-serii-listivok-z-porivnannam-dvoh-kultur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063242-ukrainciv-v-ugorsini-zaprosuut-podilitisa-ideami-dla-serii-listivok-z-porivnannam-dvoh-kultur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3056119-ukrainciv-kanadi-zaprosuut-na-virtualnij-festival-pisanka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3056119-ukrainciv-kanadi-zaprosuut-na-virtualnij-festival-pisanka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3071227-u-rumunskomu-karansebesi-projsov-ukrainskij-hudoznoliteraturnij-vecir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3071227-u-rumunskomu-karansebesi-projsov-ukrainskij-hudoznoliteraturnij-vecir.html
https://cultua.media/culture/actual-novini/minkultury-vidmovylos-vid-iliustratsii-dlia-proektu-mandruj-ukrainoiu/
https://cultua.media/culture/actual-novini/minkultury-vidmovylos-vid-iliustratsii-dlia-proektu-mandruj-ukrainoiu/
https://biz.liga.net/ekonomika/reklama-marketing/interview/ministr-tkachenko-ot-togo-chto-ya-rabotal-na-kanale-kolomoyskogo-ya-ne-stal-kolomoyskim?fbclid=IwAR0xw2MN_ec4svFpwiQQJvna0vaWBoPbWnmVaJNMferSPXq_5mnKo7nt0MQ
https://biz.liga.net/ekonomika/reklama-marketing/interview/ministr-tkachenko-ot-togo-chto-ya-rabotal-na-kanale-kolomoyskogo-ya-ne-stal-kolomoyskim?fbclid=IwAR0xw2MN_ec4svFpwiQQJvna0vaWBoPbWnmVaJNMferSPXq_5mnKo7nt0MQ
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kolomoyskim?fbclid=IwAR0xw2MN_ec4svFpwiQQJvna0vaWBoPbWnmVaJNMferSPXq_

5mnKo7nt0MQ. 

Міністр культури та інформаційної політики України про виклики, що постали 

перед галуззю через запровадження карантину, кіновиробництво, телебачення та 

співпрацю з РФ, українську мову та медіа. 

66. Рябцева, Наталія. Ткаченко хоче «креативно» подвоїти фінансування 

Мінкульту у 2021 році до понад 15 млрд гривень [Електронний ресурс] / Наталія 

Рябцева // UNN. Інформ. агенство «Укр. нац. новини» : [сайт]. – 2020. – 10 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.07.2020. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1879872-tkachenko-khoche-kreativno-podvoyiti-

finansuvannya-minkultu-u-2021-rotsi-do-ponad-15-mlrd-griven. 

Про заяву міністра культури та інформаційної політики О. Ткаченка під час 

пресбрифінгу «Гроші на культуру: як формуватимуть бюджети на наступний рік?». 

67. Хорощак, Катерина. Чого чекати від Ткаченка на посаді міністра: культура, 

мова, російські серіали та інформаційна політика [Електронний ресурс] / Катерина 

Хорощак // Укр. правда : [інтернет-видання].– 2020. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 01.07.2020 

https://life.pravda.com.ua/society/2020/07/1/241504/. 

Аналізується позиція новопризначеного міністра культури й інформаційної 

політики України О. Ткаченка з ключових питань галузі за його інтерв’ю та заявами. 
Див. № 6. 

Децентралізація в галузі 

Див. № 71. 

 

Регіональна культурна політика, культурно-мистецьке життя громад 
 

68. Бондаренко, В’ячеслав (Слава Бо). «ПлюсМинусБесконечность»: почему 

журнал о культуре Луганщины следует прочесть каждому [Електронний ресурс] / 

В’ячеслав Бондаренко (Слава Бо) ; беседовала А. Карапуз // Трибун : общественно-

полит. обозреватель : [сайт]. – 2020. – 2 июля. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 03.07.2020. 

https://tribun.com.ua/70219. 

Журналіст, засновник журналу «ПлюсМинусБесконечность» про ідею його 

створення, читацьку аудиторію, свою мотивацію, а також про сьогодення та 

майбутнє культури в Луганській обл. 

69. Маршрут «Шлях гуні» створять у Міжгірському селі Річка Електронний 

ресурс // Новини Закарпаття : інтернет-версія. – 2020. – 4 лип.  Назва з екрана.  

Текст. і граф. дані.  Дата звернення: 09.07.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/marshrut-shlyah-guni-stvoryat-u-mizhgirskomu-seli-richka/. 

Про проєкт «Створення культурного маршруту "Шлях гуні"» у с. Річка 

(Міжгірський р-н, Закарпатська обл.) за підтримки Укр. культурного фонду та за 

участі Агенції регіонального розвитку Закарпатської обл. 

https://biz.liga.net/ekonomika/reklama-marketing/interview/ministr-tkachenko-ot-togo-chto-ya-rabotal-na-kanale-kolomoyskogo-ya-ne-stal-kolomoyskim?fbclid=IwAR0xw2MN_ec4svFpwiQQJvna0vaWBoPbWnmVaJNMferSPXq_5mnKo7nt0MQ
https://biz.liga.net/ekonomika/reklama-marketing/interview/ministr-tkachenko-ot-togo-chto-ya-rabotal-na-kanale-kolomoyskogo-ya-ne-stal-kolomoyskim?fbclid=IwAR0xw2MN_ec4svFpwiQQJvna0vaWBoPbWnmVaJNMferSPXq_5mnKo7nt0MQ
https://www.unn.com.ua/uk/news/1879872-tkachenko-khoche-kreativno-podvoyiti-finansuvannya-minkultu-u-2021-rotsi-do-ponad-15-mlrd-griven
https://www.unn.com.ua/uk/news/1879872-tkachenko-khoche-kreativno-podvoyiti-finansuvannya-minkultu-u-2021-rotsi-do-ponad-15-mlrd-griven
https://life.pravda.com.ua/society/2020/07/1/241504/
https://tribun.com.ua/70219
http://novzak.uz.ua/news/marshrut-shlyah-guni-stvoryat-u-mizhgirskomu-seli-richka/
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70. Першим культурним маршрутом стане «Шлях закарпатського живопису» 

Електронний ресурс // Новини Закарпаття : інтернет-версія. – 2020. – 27 черв.  Назва 

з екрана.  Текст. і граф. дані.  Дата звернення: 09.07.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/pershym-kulturnym-marshrutom-stane-shlyah-zakarpatskogo-

zhyvopysu/. 

Про створення першого в Україні культурного турмаршруту, а також 

вебресурсу, на якому будуть представлені всі POI-точки – місця для малювання та VR-

панорами пейзажів із картин художників. 

71. Проскура, Наталія. І щоб пісня в душі залишалася [Електронний ресурс] / 

Наталія Проскура ; записала Л. Віценя // Зоря Полтавщини : [інтернет-версія]. – 2020. 

– 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://zorya.poltava.ua/i-shhob-pisnja-v-dushi-zalishalasja/. 

Завідувачка сектору культури та туризму виконкому Великобагачанської 

селищної ради (Полтавська обл.) про роботу закладів культури, культурно-мистецьке 

життя громади, участь у проєкті «Децентралізація і реформа культурних послуг», 

свою діяльність на посаді. 

 

Фінансова діяльність, матеріально-технічне забезпечення 
 

72. Відбулась зустріч міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка з головою НСПУ М. Сидоржевським і [головою ВО] «Просвіти»  

П. Мовчаном [з питань бюджетного фінансування  цих організацій] [Електронний 

ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/vidbulas-zustrich-ministra-kultury-ta-informatsijnoi-polityky-

ukrainy-o-tkachenka-z-holovoiu-nspu-m-sydorzhevskym-i-prosvity-p-movchanom/. 

73. Культура на карантині: УКФ запускає програму [«Культура+»] підтримки 

митців на 90 мільйонів [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 

24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3069803-kultura-na-karantini-ukf-zapuskae-novij-

proekt-na-pidtrimku-mitciv.html. 

74. Малімон, Наталія. Ювілей без Колодяжного? [Електронний ресурс] : якщо 

не відремонтують меморіальні будиночки в садибі-музеї Лесі Українки, то про гідне 

вшанування видатної письменниці і громадської діячки не варто буде говорити / Наталія 

Малімон // День : [інтернет-версія].– 2020. – 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/yuviley-bez-kolodyazhnogo. 

Про необхідність державної фінансової підтримки реконструкції 

Колодяжненського літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки 

(Ковельський р-н, Волинська обл.) у межах заходів до 150-річчя від дня народження 

письменниці та громадської діячки.1 

                                                           
1Див. також: Наумук, Сергій. Руйнуються два будинки у садибі, де Леся Українка прожила дитячі та юнацькі роки 

[Електронний ресурс] : ремонт Білого та Сірого будиночків Косачів у Колодяжному  [Ковельський р-н, Волинська обл.] під 

питанням / Сергій Наумук // Волинь-нова  : [інтернет-версія]. 2020. 17 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

http://novzak.uz.ua/news/pershym-kulturnym-marshrutom-stane-shlyah-zakarpatskogo-zhyvopysu/
http://novzak.uz.ua/news/pershym-kulturnym-marshrutom-stane-shlyah-zakarpatskogo-zhyvopysu/
http://zorya.poltava.ua/i-shhob-pisnja-v-dushi-zalishalasja/
https://litgazeta.com.ua/news/vidbulas-zustrich-ministra-kultury-ta-informatsijnoi-polityky-ukrainy-o-tkachenka-z-holovoiu-nspu-m-sydorzhevskym-i-prosvity-p-movchanom/
https://litgazeta.com.ua/news/vidbulas-zustrich-ministra-kultury-ta-informatsijnoi-polityky-ukrainy-o-tkachenka-z-holovoiu-nspu-m-sydorzhevskym-i-prosvity-p-movchanom/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3069803-kultura-na-karantini-ukf-zapuskae-novij-proekt-na-pidtrimku-mitciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3069803-kultura-na-karantini-ukf-zapuskae-novij-proekt-na-pidtrimku-mitciv.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/yuviley-bez-kolodyazhnogo
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75. [Міністр культури та формаційної політики України О.] Ткаченко анонсував 

найбільший на пострадянському просторі архів репресивних органів СРСР 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 17 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064935-tkacenko-anonsuvav-najbilsij-na-

postradanskomu-prostori-arhiv-represivnih-organiv-srsr.html. 

Про проєкт реконструкції будівлі Галузевого державного архіву Укр. інституту 

нац. пам’яті (м. Київ).  

76. На Івано-Франківщині видадуть твори Василя Стефаника [Електронний 

ресурс] / Оксана Мандрик // Галичина : [інтернет-версія]. – 2020. – 2 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2020. 

https://galychyna.if.ua/2020/07/02/na-ivano-frankivshhini-vidadut-tvori-vasilya-stefanika/. 

Про виділення коштів Івано-Франківською ОДА на видання творів  

В. Стефаника. До 150-річчя від дня народження письменника. 

77. Панфілович, Олег. Кабмін [України] виділив мільярд гривень на потреби 

культури. Куди підуть кошти? [Електронний ресурс] / Олег Панфілович // theБабель : 

[сайт]. – 2020. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

13.07.2020. 

https://thebabel.com.ua/news/46885-kabmin-vidiliv-milyard-griven-na-potrebi-kulturi-kudi-

pidut-koshti. 

78. Перевал, Аліна. У Черкасах у другому півріччі виділятимуть гранти у галузі 

культури  [Електронний ресурс] / [за повідомленням пресслужби міськради] Аліна 

Перевал // ВиЧЕрпно : інформ. вид. Черкащини : [сайт]. – 2020. – 17 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

http://vycherpno.ck.ua/u-cherkasah-u-drugomu-pivrichchi-vidilyatimut-granti-u-galuzi-

kulturi/. 

79. [Президент України В.] Зеленський запропонував Раді ввести податкові 

пільги у сфері культури та креативних індустрій [Електронний ресурс] // Детектор медіа 

: [інтернет-видання]. – 2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 17.07.2020. 

https://detector.media/rinok/article/178825/2020-07-16-zelenskii-zaproponuvav-radi-vvesti-

podatkovi-pilgi-v-sferi-kulturi-ta-kreativnikh-industrii/. 

80. Ткаченко: Закон про підтримку креативних індустрій та туризму 

запрацював [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 14 лип. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062891-tkacenko-zakon-pro-pidtrimku-

kreativnih-industrij-ta-turizmu-zapracuvav.html. 

З допису міністра культури та інформаційної політики України О. Ткаченка на 

фейсбук-сторінці щодо державної підтримки  сфери культури, креативних індустрій, 

туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, 

пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби.  

81. У Вінниці вперше за півстоліття реставрують [Літературно-меморіальний] 

музей-садибу [Михайла] Коцюбинського [Електронний ресурс] // Укрінформ : 

                                                           
звернення: 17.07.2020. https://www.volyn.com.ua/news/156730-de-na-volyni-sviatkuvatymut-150-i-den-narodzhennia-lesi-

ukrainky 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064935-tkacenko-anonsuvav-najbilsij-na-postradanskomu-prostori-arhiv-represivnih-organiv-srsr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064935-tkacenko-anonsuvav-najbilsij-na-postradanskomu-prostori-arhiv-represivnih-organiv-srsr.html
https://galychyna.if.ua/2020/07/02/na-ivano-frankivshhini-vidadut-tvori-vasilya-stefanika/
https://thebabel.com.ua/news/46885-kabmin-vidiliv-milyard-griven-na-potrebi-kulturi-kudi-pidut-koshti
https://thebabel.com.ua/news/46885-kabmin-vidiliv-milyard-griven-na-potrebi-kulturi-kudi-pidut-koshti
https://thebabel.com.ua/news/46885-kabmin-vidiliv-milyard-griven-na-potrebi-kulturi-kudi-pidut-koshti
https://thebabel.com.ua/news/46885-kabmin-vidiliv-milyard-griven-na-potrebi-kulturi-kudi-pidut-koshti
http://vycherpno.ck.ua/u-cherkasah-u-drugomu-pivrichchi-vidilyatimut-granti-u-galuzi-kulturi/
http://vycherpno.ck.ua/u-cherkasah-u-drugomu-pivrichchi-vidilyatimut-granti-u-galuzi-kulturi/
https://detector.media/rinok/article/178825/2020-07-16-zelenskii-zaproponuvav-radi-vvesti-podatkovi-pilgi-v-sferi-kulturi-ta-kreativnikh-industrii/
https://detector.media/rinok/article/178825/2020-07-16-zelenskii-zaproponuvav-radi-vvesti-podatkovi-pilgi-v-sferi-kulturi-ta-kreativnikh-industrii/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062891-tkacenko-zakon-pro-pidtrimku-kreativnih-industrij-ta-turizmu-zapracuvav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062891-tkacenko-zakon-pro-pidtrimku-kreativnih-industrij-ta-turizmu-zapracuvav.html
https://www.volyn.com.ua/news/156730-de-na-volyni-sviatkuvatymut-150-i-den-narodzhennia-lesi-ukrainky
https://www.volyn.com.ua/news/156730-de-na-volyni-sviatkuvatymut-150-i-den-narodzhennia-lesi-ukrainky
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[інтернет-платформа]. – 2020. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 08.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3059161-u-vinnici-vperse-za-piv-stolitta-

restavruut-muzejsadibu-kocubinskogo.html. 

Про перший етап робіт. 

82. Український дім повідомив про брак фінансування [Електронний ресурс] // 

День : [інтернет-версія]. – 2020. – 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/020720-ukrayinskyy-dim-povidomyv-pro-brak-finansuvannya. 

Про фінансові проблеми Нац. центру ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» (м. Київ) та розроблені антикризовий покроковий план дій та 

комунікаційну стратегію. 

83. Уряд розподілив «культурний» мільярд: на що скерують кошти 

[Електронний ресурс] : Кабмін виділив на культуру 1 млрд гривень. Рішення ухвалили 

8 липня під час засідання уряду // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 8 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.07.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/416071-uryad-rozpodiliv-kulturnij-milyard-na-shcho-skeruyut-

koshti. 

Див. № 66, 198. 

Правові питання галузі 
 

84. Всесвітня організація інтелектуальної власності запустила сервіс [WIPO 

PROOF] для захисту контенту від крадіжок // Детектор Медіа : [інтернет-видання].– 

2020. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2020. 

https://detector.media/rinok/article/178563/2020-07-07-vsesvitnya-organizatsiya-

intelektualnoi-vlasnosti-zapustila-servis-dlya-zakhistu-kontentu-vid-kradizhok/. 

85. Єгорова, Анна. Закон про медіа, сірі зони онлайну, НСТУ, деза. Експерти 

обговорили потреби реформи медіа в Україні [Електронний ресурс] / Анна Єгорова // 

Детектор Медіа : [інтернет-видання].– 2020. – 22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 23.07.2020. 

https://detector.media/community/article/179012/2020-07-22-zakon-pro-media-siri-zoni-

onlainu-nstu-deza-eksperti-obgovorili-potrebi-reformi-media-v-ukraini/. 

86. Закусило, Мар’яна. Повноваження Нацради та органу співрегулювання: 

пропозиції до Закону про медіа [Електронний ресурс] : чи достатньо в законопроєкті 

гарантій незалежності Нацради, чи зрозуміла сфера діяльності регулятора, чи чіткий 

розподіл повноважень між Нацрадою та органом співрегулювання? / Мар’яна Закусило 

// Детектор Медіа : [інтернет-видання]. – 2020. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://detector.media/rinok/article/178898/2020-07-18-povnovazhennya-natsradi-ta-organu-

spivregulyuvannya-propozitsii-do-zakonu-pro-media/. 

87. Мурашко, Анна. Із [народного] художника [України] Марчука хочуть 

стягнути 5,5 млн грн за оренду землі під незбудований музей: реакція МВС 

[Електронний ресурс] / Анна Мурашко // UNN. Інформ. агенство «Укр. нац. новини» : 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3059161-u-vinnici-vperse-za-piv-stolitta-restavruut-muzejsadibu-kocubinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3059161-u-vinnici-vperse-za-piv-stolitta-restavruut-muzejsadibu-kocubinskogo.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/020720-ukrayinskyy-dim-povidomyv-pro-brak-finansuvannya
https://wz.lviv.ua/news/416071-uryad-rozpodiliv-kulturnij-milyard-na-shcho-skeruyut-koshti
https://wz.lviv.ua/news/416071-uryad-rozpodiliv-kulturnij-milyard-na-shcho-skeruyut-koshti
https://wz.lviv.ua/news/416071-uryad-rozpodiliv-kulturnij-milyard-na-shcho-skeruyut-koshti
https://detector.media/rinok/article/178563/2020-07-07-vsesvitnya-organizatsiya-intelektualnoi-vlasnosti-zapustila-servis-dlya-zakhistu-kontentu-vid-kradizhok/
https://detector.media/rinok/article/178563/2020-07-07-vsesvitnya-organizatsiya-intelektualnoi-vlasnosti-zapustila-servis-dlya-zakhistu-kontentu-vid-kradizhok/
https://detector.media/community/article/179012/2020-07-22-zakon-pro-media-siri-zoni-onlainu-nstu-deza-eksperti-obgovorili-potrebi-reformi-media-v-ukraini/
https://detector.media/community/article/179012/2020-07-22-zakon-pro-media-siri-zoni-onlainu-nstu-deza-eksperti-obgovorili-potrebi-reformi-media-v-ukraini/
https://detector.media/rinok/article/178898/2020-07-18-povnovazhennya-natsradi-ta-organu-spivregulyuvannya-propozitsii-do-zakonu-pro-media/
https://detector.media/rinok/article/178898/2020-07-18-povnovazhennya-natsradi-ta-organu-spivregulyuvannya-propozitsii-do-zakonu-pro-media/
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[сайт]. – 2020. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

29.07.2020. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883097-iz-khudozhnika-marchuka-khochut-styagnuti-5-

5-mln-grn-za-orendu-zemli-pid-nezbudovaniy-muzey-reaktsiya-mvs. 

Про ситуацію, що стала підставою для рішення Господарського суду м. Києва.1 

 
Нормативно-правове забезпечення галузі 

Див. № 209. 

 

Освіта. Кадри 
 

Початкова мистецька освіта 

 

88. Зеленюк, Вікторія. Зіграла «Святки» і… перемогла / Вікторія Зеленюк // 

Вінниччина. – 2020. – 15 лип. (№ 29). – С. 1. 

Про перемогу вихованки Жмеринської музичної школи № 6 (Вінницька обл.)  

А. Лазнюк у номінації «Інструментальна музика» Міжнародного багатожанрового 

фестивалю-конкурсу «Зірки лагідної України», що відбувся під егідою Всеукраїнського 

благодійного фонду «Злагода» та за підтримки уряду Болгарії. 

89. Івашкевич, Тетяна. Юні музиканти з Черкащини підкорили всеукраїнський 

конкурс [Електронний ресурс] / Тетяна Івашкевич // Вісті Черкащини : [сайт]. – 2020. – 

11 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://viche.ck.ua/katerynopilshchyna/yuni-muzykanty-z-cherkashhyny-pidkoryly-

vseukrayinskyj-konkurs/. 

Про перемогу вихованців Єрківської ДМШ (Катеринопільський р-н) у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості у м. Слов’янську 

(Донецька обл.). 

90. Косінська, Тетяна. Успіхи народно-оркестрового відділу Ямпільської 

дитячої музичної школи [Вінницька обл.] [Електронний ресурс] / Тетяна Косінська, 

Дмитро Тарасов ; [спілкувався] В. Головко // 33-й канал : [сайт]. – 2020. – 7 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2020. 

https://33kanal.com/news/95693.html. 

Викладачка та завідувач народно-оркестрового відділу Ямпільської ДМШ про 

творчі успіхи вихованців.  

91. Оркестр [народних інструментів «Палітра» Дитячої музичної школи № 10] 

из Кривого Рога получил Гран-при Всеукраинского онлайн конкурса искусств [«Літній 

бриз»] [Електронний ресурс] // Днепр вечер. : [інтернет-версія]. – 2020. – 25 июня. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/orkestr-iz-krivogo-roga-poluchil-gran-pri-vseukrainskogo-

konkursa-iskusstv.html. 

                                                           
1Див. також: Київ запропонував художнику Марчуку створити його музей за кошти міста [Електронний ресурс] // LB.ua : 

[сайт]. 2020. 30 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 30.07.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/07/30/462934_kiiv_zaproponuvav_hudozhniku_marchuku.html. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883097-iz-khudozhnika-marchuka-khochut-styagnuti-5-5-mln-grn-za-orendu-zemli-pid-nezbudovaniy-muzey-reaktsiya-mvs
https://www.unn.com.ua/uk/news/1883097-iz-khudozhnika-marchuka-khochut-styagnuti-5-5-mln-grn-za-orendu-zemli-pid-nezbudovaniy-muzey-reaktsiya-mvs
https://viche.ck.ua/katerynopilshchyna/yuni-muzykanty-z-cherkashhyny-pidkoryly-vseukrayinskyj-konkurs/
https://viche.ck.ua/katerynopilshchyna/yuni-muzykanty-z-cherkashhyny-pidkoryly-vseukrayinskyj-konkurs/
https://33kanal.com/news/95693.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/orkestr-iz-krivogo-roga-poluchil-gran-pri-vseukrainskogo-konkursa-iskusstv.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/orkestr-iz-krivogo-roga-poluchil-gran-pri-vseukrainskogo-konkursa-iskusstv.html
https://lb.ua/culture/2020/07/30/462934_kiiv_zaproponuvav_hudozhniku_marchuku.html
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Кадри 
 

92. Засновниця Черкаського книжкового фестивалю – нова керівниця в 
обласному управлінні культури [Електронний ресурс] / [Черкаська обласна державна 
адміністрація] // Про все : [портал]. – 2020. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 
дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 
https://provce.ck.ua/zasnovnytsia-cherkas-koho-knyzhkovoho-festyvaliu-nova-kerivnytsia-v-
oblasnomu-upravlinni-kul-tury/. 

Про призначення Л. Фіть керівником Управління культури та охорони культурної 
спадщини Черкаської ОДА.  

93. Нацкомісію у справах ЮНЕСКО очолила Еміне Джапарова [Електронний 
ресурс] // LB.ua : [сайт]. – 2020. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 
звернення: 17.07.2020. 
https://lb.ua/pravo/2020/07/14/461853_natskomisiyu_spravah_yunesko_ocholila.html. 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

94. Співголови українсько-угорської комісії з нацменшин налаштовані на 
взаємодію [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 14 лип. – 
Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062704-spivgolovi-ukrainskougorskoi-komisii-z-
nacmensin-nalastovani-na-vzaemodiu.html. 

Про зустріч у м. Будапешті (Угорщина) співголів Змішаної українсько-угорської 
комісії з питань забезпечення прав національних меншин: уповноваженого міністра 
зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з питань розвитку політики 
сусідства Ф. Калмара та заступника МКІПУ С.Фоменко. 

95. У Вільнюсі [Литва] відкрили виставку [«Андрей Шептицький. Великий. 
Незнаний»] до 155-річчя від дня народження Андрея Шептицького [Електронний 
ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 30 лип. – Назва з екрана. – Текст. 
і граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3072656-u-vilnusi-vidkrili-vistavku-do-155ricca-
vid-dna-narodzenna-mitropolita-andrea-septickogo.html. 

96. Україна та Китай напрацюють спільну стратегію у сфері культури – 
Ткаченко [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа].– 2020. – 21 лип. – 
Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.07.2020. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067386-ukraina-ta-kitaj-napracuut-spilnu-
strategiu-u-sferi-kulturi-tkacenko.html. 

Про онлайн-зустрічі міністра культури та інформаційної політики України  
О. Ткаченка із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ф. Саньжуном, під 
час якої було обговорено реалізацію спільних культурних проєктів у сфері національної 
спадщини, туризму, креативних індустрій, кіновиробництва. 

 

Міжнародні фестивалі, конкурси, свята, дні культури,  
міждисциплінарні проєкти, конференції, конгреси 

97. Непийвода, Марина. У «Коронації слова «переміг роман про Ольгу 

Кобилянську [Електронний ресурс] / Марина Непийвода // Країна : [інтернет-версія].  – 

2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://provce.ck.ua/zasnovnytsia-cherkas-koho-knyzhkovoho-festyvaliu-nova-kerivnytsia-v-oblasnomu-upravlinni-kul-tury/
https://provce.ck.ua/zasnovnytsia-cherkas-koho-knyzhkovoho-festyvaliu-nova-kerivnytsia-v-oblasnomu-upravlinni-kul-tury/
https://lb.ua/pravo/2020/07/14/461853_natskomisiyu_spravah_yunesko_ocholila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062704-spivgolovi-ukrainskougorskoi-komisii-z-nacmensin-nalastovani-na-vzaemodiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3062704-spivgolovi-ukrainskougorskoi-komisii-z-nacmensin-nalastovani-na-vzaemodiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3072656-u-vilnusi-vidkrili-vistavku-do-155ricca-vid-dna-narodzenna-mitropolita-andrea-septickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3072656-u-vilnusi-vidkrili-vistavku-do-155ricca-vid-dna-narodzenna-mitropolita-andrea-septickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067386-ukraina-ta-kitaj-napracuut-spilnu-strategiu-u-sferi-kulturi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067386-ukraina-ta-kitaj-napracuut-spilnu-strategiu-u-sferi-kulturi-tkacenko.html
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https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_u-koronaciyi-slova-peremig-roman-pro-olgu-

kobilyansku/974691. 

Про лауреатів Міжнародного літературного конкурсу романів, п'єс, 

кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова».1 

 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. ДОЗВІЛЛЯ 

 

98. У Києві презентували просвітницький сайт «Голос Криму. Культура» 

[Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія].  – 2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/160720-u-kyyevi-prezentuvaly-prosvitnyckyy-sayt-golos-

krymu-kultura. 

Див. № 46, 123, 125, 164. 

 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. АМАТОРСТВО 

 

Фольклор 
Народні свята та обряди 

 

99. Івана Купала – 2020: історія свята, традиції та заборони у цей день 

[Електронний ресурс] : в ніч з 6 на 7 липня відзначається давнє народне свято – Івана 

Купала. З цим днем здавна було пов’язано ряд традицій та звичаїв, багато з яких дійшло 

до наших днів // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/415968-ivana-kupala-2020-istoriia-sviata-tradytsii-ta-zaborony-u-

tsei-den. 
 

Творчі звіти, конкурси, фестивалі, свята мистецтв 
 

100. На Сумщині визначили переможців обласного конкурсу естрадної пісні та 

сучасної популярної музики «Радослав» [Електронний ресурс] // SumyToday : [портал]. 

– 2020. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

http://sumy.today/news/culture/6017-na-sumshchyni-vyznachyly-peremozhtsiv-oblasnoho-

konkursu-estradnoi-pisni-ta-suchasnoi-populiarnoi-muzyky-radoslav.html. 

Див. № 1, 89, 91. 

 

Міжнародні фестивалі, конкурси, свята, виставки 

 

101. Дитяче Євробачення – 2020 відбудеться в Польщі: Україна візьме участь 

[Електронний ресурс] // Сьогодні : [інтернет-версія]. – 2020. – 27 лип. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 
                                                           
1Див. також: На престижном международном конкурсе блеснули литераторы Днепропетровщины [Електронний ресурс] // Днепр вечер. 

: [інтернет-версія]. 2020. 5 июля. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 06.07.2020. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/na-prestizhnom-mezhdunarodnom-konkurse-blesnuli-literatoryi-dnepropetrovshhinyi.html. 

https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_u-koronaciyi-slova-peremig-roman-pro-olgu-kobilyansku/974691
https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_u-koronaciyi-slova-peremig-roman-pro-olgu-kobilyansku/974691
https://day.kyiv.ua/uk/news/160720-u-kyyevi-prezentuvaly-prosvitnyckyy-sayt-golos-krymu-kultura
https://day.kyiv.ua/uk/news/160720-u-kyyevi-prezentuvaly-prosvitnyckyy-sayt-golos-krymu-kultura
https://wz.lviv.ua/news/415968-ivana-kupala-2020-istoriia-sviata-tradytsii-ta-zaborony-u-tsei-den
https://wz.lviv.ua/news/415968-ivana-kupala-2020-istoriia-sviata-tradytsii-ta-zaborony-u-tsei-den
https://wz.lviv.ua/news/415968-ivana-kupala-2020-istoriia-sviata-tradytsii-ta-zaborony-u-tsei-den
http://sumy.today/news/culture/6017-na-sumshchyni-vyznachyly-peremozhtsiv-oblasnoho-konkursu-estradnoi-pisni-ta-suchasnoi-populiarnoi-muzyky-radoslav.html
http://sumy.today/news/culture/6017-na-sumshchyni-vyznachyly-peremozhtsiv-oblasnoho-konkursu-estradnoi-pisni-ta-suchasnoi-populiarnoi-muzyky-radoslav.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/na-prestizhnom-mezhdunarodnom-konkurse-blesnuli-literatoryi-dnepropetrovshhinyi.html
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https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/detskoe-evrovidenie-2020-sostoitsya-v-

polshe-ukraina-primet-uchastie-1466166.html. 

102. Неїжмак, Василь. Полтавщина. Міжнародний кобзарський етнофестиваль 

улаштували на приватній садибі [Електронний ресурс] / Василь Неїжмак // Голос 

України : [інтернет-версія]. – 2020. – 26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 27.07.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/119204. 

Про хід та учасників фестивалю у с. Крячківка (Пирятинський р-н, Полтавська 

обл.)1. 
Див. № 88. 

Види і жанри аматорства 
 

Образотворче аматорство та народні художні промисли 
 

103. Артеменко, Марина. Добро пожаловать в удивительный мир 

искусства! [Електронний ресурс] / Марина Артеменко ; [беседовала] В. Киселева // Веч. 

Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 9 июля (№ 69–70). – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 13.07.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/44708.php. 

Керівник гуртка «Задзеркалля» при Одеському центрі дитячої та юнацької 

творчості «Самоцвiт» про його діяльність.  

104. Груп-Сікора, Ольга. На Житомирщині [у Новоград-Волинському р-ні] після 

карантину відновили роботу над мистецьким проєктом «Рушник Олени Пчілки» 

[Електронний ресурс] / Ольга Груп-Сікора // Суспільне. Новини : [сайт]. – 2020. –  

29 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.07.2020. 

https://suspilne.media/51728-na-zitomirsini-pisla-karantinu-vidnovili-robotu-nad-misteckim-

proektom-rusnik-oleni-pcilki/. 

105. Калиниченко, Владимир. Сила притяжения батика [Електронний ресурс] / 

Владимир Калиниченко // Ваш шанс : общественно-деловой еженедельник : [інтернет-

версія]. – 2020. – 30 июля (№ 26). –  Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 01.07.2020. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=79129&in=798. 

Про художню студію Т. Суркової  (м. Суми) та виставку творів її вихованців. 

106. Проценко, Надія. І дорослі, і малі: пленер художників на Васильківщині 

[Електронний ресурс] / Надія Проценко // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 2020. – 

13 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

https://www.poglyad.tv/i-dorosli-i-mali-plener-hudozhnykiv-na-vasylkivshhyni/. 

Про учасників Всеукраїнського пленеру «Мар’янівська пастораль – 2020. Подих 

акварелі» у Меморіальному музеї-садибі І. Козловського (с. Мар’янівка, Васильківський 

р-н, Київська обл.). До 120-річчя від дня народження співака І. Козловського (1900–

1993). 
                                                           
1  Див. також: Данилець, Олександр. Триденний міжнародний кобзарський фестиваль завершився [у селі Крячківка Пирятинського р-ну] 

на Полтавщині [Електронний ресурс] / Олександр Данилець // Уряд. кур`єр : [інтернет-версія]. 2020. 27 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. 

дані. Дата звернення: 28.07.2020. https://ukurier.gov.ua/uk/news/tridennij-mizhnarodnij-kobzarskij-festival-zaversh/. 

 

https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/detskoe-evrovidenie-2020-sostoitsya-v-polshe-ukraina-primet-uchastie-1466166.html
https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/detskoe-evrovidenie-2020-sostoitsya-v-polshe-ukraina-primet-uchastie-1466166.html
http://www.golos.com.ua/news/119204
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/44708.php
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/44708.php
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/44708.php
https://suspilne.media/51728-na-zitomirsini-pisla-karantinu-vidnovili-robotu-nad-misteckim-proektom-rusnik-oleni-pcilki/
https://suspilne.media/51728-na-zitomirsini-pisla-karantinu-vidnovili-robotu-nad-misteckim-proektom-rusnik-oleni-pcilki/
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=79129&in=798
https://www.poglyad.tv/i-dorosli-i-mali-plener-hudozhnykiv-na-vasylkivshhyni/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/tridennij-mizhnarodnij-kobzarskij-festival-zaversh/
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107. Роїк, Віра. Вишивка – як символ України [Електронний ресурс] // Крим. 

світлиця : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 лип. (№ 27). – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22460; 10 лип. (№ 28). – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.07.2020. 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22486. 
 

Виставки 
 

108. Микицей, Марія. Дебютна виставка Аліси Шиманської «Живе життя» 

[Електронний ресурс] / Марія Микицей // Галичина : [інтернет-версія]. – 2020. – 18 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/debyutna-vistavka-alisi-shimanskoyi-zhive-zhittya/. 

Персональна виставка «Живе життя» художниці А. Шиманської в галереї 

«Бастіон» (м. Івано-Франківськ). 

109. Овчаренко, Едуард. Весняні спалахи влітку [Електронний ресурс] / Едуард 

Овчаренко // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2020. – 23–29 лип. (№ 28–29). –  

С. 15. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.07.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/28-29-1080-1081-23-29-lypnia-

2020.pdf. 

Про виставку “У пошуках гармонії. Весняні спалахи» учасниць Укр. творчої 

жіночої фундації W`ART у Музейно-виставковому центрі «Музей історії міста Києва». 

110. Тонг, Анна. У Херсоні [обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б. Лавреньова] 

відкрилась виставка картин «Мамині квіти» [художниці О. Лозової-Шапко] / Анна Тонг, 

В’ячеслав Ходус // Суспільне. Новини : [сайт].– 2020. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 24.07.2020. 

https://suspilne.media/50507-u-hersoni-vidkrilas-vistavka-kartin-mamini-kviti/. 

Див. № 105, 112. 

Персоналії 
 

111. Мельник, Вікторія. «Родилася з олівцем у руках», – так про свою доньку 

Тетянку часом жартує мати / Вікторія Мельник // Вінниччина. – 2020. – 15 лип. (№ 29). – 

С. 9. 

Про творчість художниці Т. Бондар із м. Крижополя (Вінницька обл.). 

112. Овчаренко, Едуард. Радісні, світлі картини Тетяни Артемової [Електронний 

ресурс] / Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2020. – 16–22 лип. 

(№ 26–27). – С. 15. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.07.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/26-27-1078-1079-16-22-lypnia-

2020.pdf. 

Творчий портрет художниці Т. Артемової, виставка «З любов’ю до життя» у 

Центрі української культури та мистецтва (м. Київ). 

113. Федоренко, Світлана. Не лише пошити ляльку, а й вдихнути у неї життя 

[Електронний ресурс] : ляльки Світлани Федоренко схожі на своїх господарів 

і передають їхній характер : про творчість майстрині  / Світлана Федоренко ; 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22460
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22486
https://galychyna.if.ua/analytic/debyutna-vistavka-alisi-shimanskoyi-zhive-zhittya/
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/28-29-1080-1081-23-29-lypnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/28-29-1080-1081-23-29-lypnia-2020.pdf
https://suspilne.media/50507-u-hersoni-vidkrilas-vistavka-kartin-mamini-kviti/
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/26-27-1078-1079-16-22-lypnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/08/26-27-1078-1079-16-22-lypnia-2020.pdf
https://wz.lviv.ua/interview/416096-ne-lyshe-poshyty-lialku-a-i-vdykhnuty-u-nei-zhyttia
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[розмовляла] Г. Ярема // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 11 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.07.2020. 

https://wz.lviv.ua/interview/416096-ne-lyshe-poshyty-lialku-a-i-vdykhnuty-u-nei-zhyttia. 

114. Шуткевич, Олеся. Офіцер-художник. Вінничанка Наталя Жижко, 

прослуживши понад 25 років у війську, відкрила у собі талант до живопису  

[Електронний ресурс] : про творчість / Олеся Шуткевич // День : [інтернет-версія]. – 

2020. – 6 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/oficer-hudozhnyk. 
 

Музичне аматорство 
 

115. «Солодка» музична прем’єра від львівської Творчої школи Павла Табакова 

[Електронний ресурс] : яскравий кліп «Шоколад: варили-дурили» – до Всесвітнього дня 

шоколаду  / Галина Ярема // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 13 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.07.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/416399-solodka-muzychna-premiera-vid-tvorchoi-shkoly-

pavla-tabakova. 

Див. № 100–102. 

Театральне аматорство 

Див. № 26. 

Фото-, кіноаматорство 
 

116. У столичній галереї показують несподівані кадри Києва [Електронний 

ресурс] // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolychniy-halerei-pokazuyut-nespodivani-kadry-kyyeva. 

Персональна виставка фоторобіт М. Білоусова в галереї «НЮ АРТ» (м. Київ). 
Див. № 115. 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.ЧИТАННЯ 

 

117. Перші підсумки буккросингу на Козельщині Полтавська обл. 

[Електронний ресурс] // Зоря Полтавщини : [інтернет-версія]. – 2020. – 14 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://zorya.poltava.ua/pershi-pidsumki-bukkrosingu-v-kozelshhini/. 

Див. № 164. 

Історія бібліотечної справи в Україні 
 

118. Первак, Тетяна. Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть (до 135-річчя 

від дня народження [бібліотекознавця, історика, організатора бібліотечної справи в 

Україні, педагога] Степана Пилиповича Постернака) (27.04.1885–19.01.1938) 

[Електронний ресурс] / Тетяна Первак // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія].  – 

https://wz.lviv.ua/interview/416096-ne-lyshe-poshyty-lialku-a-i-vdykhnuty-u-nei-zhyttia
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/oficer-hudozhnyk
https://www.wz.lviv.ua/news/416399-solodka-muzychna-premiera-vid-tvorchoi-shkoly-pavla-tabakova
https://www.wz.lviv.ua/news/416399-solodka-muzychna-premiera-vid-tvorchoi-shkoly-pavla-tabakova
https://www.wz.lviv.ua/news/416399-solodka-muzychna-premiera-vid-tvorchoi-shkoly-pavla-tabakova
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolychniy-halerei-pokazuyut-nespodivani-kadry-kyyeva
http://zorya.poltava.ua/pershi-pidsumki-bukkrosingu-v-kozelshhini/
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2020. – № 2. – С. 52–54. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

15.07.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/52/mode/2up. 

119. Соколов, В. Діяльність Центральної польської бібліотеки у Києві (1925–

1937) [Електронний ресурс] / В. Соколов // Бібл. вісник : [інтернет-версія].  – 2020. –  

№ 2. – С. 30–40. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21S

TN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_6. 
 

Робота бібліотек інших країн 
 

120. Бібліотека іноземної літератури в Будапешті [Угорщина] запрошує до себе 

поціновувачів української культури [Електронний ресурс] : [про культурні заходи для 

української громади] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 24 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3069336-biblioteka-inozemnoi-literaturi-v-

budapesti-zaprosue-do-sebe-pocinovuvaciv-ukrainskoi-kulturi.html. 

121. Федушко, С. Е-бібліотеки Канади і Словенії [Електронний ресурс] /  

С. Федушко, Ю. Сєров // Бібл. вісник : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. – С. 3–9. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21S

TN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_3. 
 

Організація та управління в галузі бібліотечної справи 

 

Мережа та типи бібліотек 
Національні бібліотеки 

 

122. Марьина, Галина. «И в бронзе выкованной славы…» [Електронний ресурс] / 

Галина Марьина // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 21 июля. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.07.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44769.php. 

Презентація книги О. Паларієва «История Одессы в памятниках и скульптурах» 

в Одеській нац. науковій бібліотеці. 
Див. № 2. 

Наукові бібліотеки 

Див. № 2, 130. 

  

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/52/mode/2up
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_6
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_6
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_6
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3069336-biblioteka-inozemnoi-literaturi-v-budapesti-zaprosue-do-sebe-pocinovuvaciv-ukrainskoi-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3069336-biblioteka-inozemnoi-literaturi-v-budapesti-zaprosue-do-sebe-pocinovuvaciv-ukrainskoi-kulturi.html
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_3
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_3
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_3
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44769.php
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Обласні універсальні наукові бібліотеки 
 

123. Мельник, Петро. На Кіровоградщині збирають самоцвіти. Загалом – 50 

[Електронний ресурс] / Петро Мельник // Голос України  : [інтернет-версія].  – 2020. – 

16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.07.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/118694. 

Про роботу колективу Кіровоградської ОУНБ ім. Д. Чижевського (м. 

Кропивницький) над віртуальним мистецько-просвітницьким проєктом «50 

самоцвітів» до 50-річчя започаткування Всеукраїнського свята театрального 

мистецтва «Вересневі самоцвіти». 

124. Николаевской областной универсальной научной библиотеке хотят 

присвоить имя Дмитрия Креминя [Електронний ресурс] // Веч. Николаев : [інтернет-

версія]. – 2020. – 2 июля. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

01.07.2020. 

https://vn.mk.ua/nikolaevskoj-oblastnoj-universalnoj-nauchnoj-biblioteke-hotyat-prisvoit-

imya-dmitriya-kreminya/. 

125. Триває навчання в «Правовій школі» для користувачів Херсонської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара [в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проєкту «Я маю право!»] [Електронний 

ресурс] / [Херсонська обласна рада] // Херсонщина за день : [інтернет-видання]. – 2020. – 

9 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.07.2020. 

http://ksza.ks.ua/news/society/89241-trivaye-navchannya-v-pravovy-shkol-dlya-

koristuvachv-hersonskoyi-oblasnoyi-unversalnoyi-naukovoyi-bbloteki-m-olesya-

gonchara.html. 

126. У Миколаєві відкрили музей книг [Електронний ресурс] // Суспільне. 

Новини : [сайт].– 2020. – 23 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

24.07.2020. 

https://suspilne.media/50299-u-mikolaevi-vidkrili-muzej-knig/. 

Про відкриття музею на базі відділу рідкісних видань Миколаївської ОУНБ. 
 

Публічні бібліотеки. Централізовані бібліотечні системи 
 

127. Плахтій, Альона. Взаємодія публічних бібліотек [України] з інформаційною 

інфраструктурою електронного урядування: проблеми та шляхи їх вирішення 

[Електронний ресурс] / Альона Плахтій // Бібліосвіт : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. 

– С. 57–64. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-

youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020. 
 

Міські бібліотеки 
 

128. Абрамова, Юлія. У Кременчуці  організували виставку до Дня народження 

Гаррі Поттера [Електронний ресурс] / Юлія Абрамова  // Дзеркало тижня. Україна  : 

http://www.golos.com.ua/news/118694
https://vn.mk.ua/nikolaevskoj-oblastnoj-universalnoj-nauchnoj-biblioteke-hotyat-prisvoit-imya-dmitriya-kreminya/
https://vn.mk.ua/nikolaevskoj-oblastnoj-universalnoj-nauchnoj-biblioteke-hotyat-prisvoit-imya-dmitriya-kreminya/
http://ksza.ks.ua/news/society/89241-trivaye-navchannya-v-pravovy-shkol-dlya-koristuvachv-hersonskoyi-oblasnoyi-unversalnoyi-naukovoyi-bbloteki-m-olesya-gonchara.html
http://ksza.ks.ua/news/society/89241-trivaye-navchannya-v-pravovy-shkol-dlya-koristuvachv-hersonskoyi-oblasnoyi-unversalnoyi-naukovoyi-bbloteki-m-olesya-gonchara.html
http://ksza.ks.ua/news/society/89241-trivaye-navchannya-v-pravovy-shkol-dlya-koristuvachv-hersonskoyi-oblasnoyi-unversalnoyi-naukovoyi-bbloteki-m-olesya-gonchara.html
https://suspilne.media/50299-u-mikolaevi-vidkrili-muzej-knig/
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
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[інтернет-версія]. – 2020. – 31 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.07.2020. 

https://zn.ua/ukr/CULTURE/u-kremenchutsi-orhanizuvali-vistavku-do-dnja-narodzhennja-

harri-pottera.html. 

Про виставку  «До 40-річчя Гаррі Поттера і його мами» у Кременчуцькій міській 

бібліотеці (Полтавська обл.). 

129. Єфремова, Валентин. Бібліохаб як сучасний креативний простір для молоді 

[Електронний ресурс] / Валентина Єфремова // Бібліосвіт : [інтернет-версія].  – 2020. – 

№ 2. – С. 46–48. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-

youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020. 

Про креативний простір «Бібліохаб» при Смілянській центральній міській 

бібліотеці ім. О. Журливої (Черкаська обл.). 

130. Стрельник, Ирина. Теперь читатели ходят в библиотеку за впечатлениями 

[Електронний ресурс] / Ирина Стрельник // Веч. Харьков : [інтернет-версія]. – 2020. – 

27 июня. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.07.2020. 

https://vecherniy.kharkov.ua/news/171009/. 

Про роботу бібліотек м. Харкова, зокрема  Бібліотеки-філії №11 ім. Льва 

Толстого, Державній науковій бібліотеці ім. В. Короленка із залучення відвідувачів і 

популяризації читання. 

131. У столичних бібліотеках відзначать Хрещення Київської Русі [Електронний 

ресурс] // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. – 27 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolychnykh-bibliotekakh-vidznachat-khreshchennya-kyivs-

koi-rusi. 

Про онлайн-виставки, підготовлені бібліотеками Голосіївського р-ну м. Києва. 
 

Бібліотеки для дітей та юнацтва 
 

132. Бондар, Галина. Обираєш професію? Бібліотека допоможе! [Електронний 

ресурс] / Галина Бондар // Бібліосвіт : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. – С. 70–73. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-

youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020. 

Досвід профорієнтаційної діяльності Кіровоградської обл. бібліотеки для 

юнацтва ім. Є. Маланюка (м. Кропивницький). 

133. По городу ездит библиобус // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. –  

16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://vn.mk.ua/po-gorodu-ezdit-bibliobus/. 

Про проєкт Миколаївської центральної міської бібліотеки для дітей ім. Шури 

Кобера і Віті Хоменка – мобільний мультимедійний бібліобус. 

134. Професія «бібліотекар» – для сучасної молоді [Електронний ресурс] / 

[Херсонська обласна рада] // Херсонщина за день : [інтернет-видання]. – 2020. – 9 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.07.2020. 

http://ksza.ks.ua/news/society/89243-profesya-bblotekar-dlya-suchasnoyi-molod.html. 

https://zn.ua/ukr/CULTURE/u-kremenchutsi-orhanizuvali-vistavku-do-dnja-narodzhennja-harri-pottera.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/u-kremenchutsi-orhanizuvali-vistavku-do-dnja-narodzhennja-harri-pottera.html
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
https://vecherniy.kharkov.ua/news/171009/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolychnykh-bibliotekakh-vidznachat-khreshchennya-kyivs-koi-rusi
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-stolychnykh-bibliotekakh-vidznachat-khreshchennya-kyivs-koi-rusi
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
https://vn.mk.ua/po-gorodu-ezdit-bibliobus/
http://ksza.ks.ua/news/society/89243-profesya-bblotekar-dlya-suchasnoyi-molod.html
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Про створення працівниками Херсонської обласної бібліотеки для дітей  

ім. Дніпрової Чайки відеоролика для ознайомлення випускників шкіл із професією 

бібліотекаря. 

135. Сташко, Любов. Рік 2019: панорама подій [Електронний ресурс] / Любов 

Сташко // Бібліосвіт : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. – С. 34–39. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-

youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020. 

Про роботу дитячих бібліотек Львівської області у 2019 р. 

136. Фенько, Наталія. Бібліотека – місце щасливих людей [Електронний ресурс] / 

Наталія Фенько // Бібліосвіт : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. – С. 30–33. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-

youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020. 

Досвід роботи Полтавської обл. бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара із 

залучення молоді до бібліотеки та читання. 
Див. № 3–5, 9, 11, 23, 110, 138, 140, 141, 143. 

 

Основні напрями діяльності бібліотек 
 

Організація обслуговування користувачів 
 

137. Баздирєва, Людмила. Людмила Баздирєва: «Прагнемо подружити молодь з 

книгою» / Людмила Баздирєва ; [записав] В. Соболь // Житомирщина. – 2020. – 14 лип. 

(№ 44). – С. 7. 

Завідувачка відділу читальних залів Житомирської ОУНБ про нові форми роботи 

з користувачами. 

138. Липець, Наталія. Забезпечення доступу користувачів до ресурсів 

періодичних видань: нові можливості  [Електронний ресурс] : [досвід роботи Державної 

бібліотеки України для юнацтва, м. Київ] / Наталія Липець, Ольга Захарченко // 

Бібліосвіт : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. – С. 40–45. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-

youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020. 
 

Інформаційні технології в бібліотеках 
 

139. Гах, І. Перспективи розвитку мультимедійних технологій у бібліотечних 

мережах [Електронний ресурс] / І. Гах // Бібл. вісник : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. –  

С. 10–16. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-

bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21S

TN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_4. 

http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_4
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_4
http://bv.nbuv.gov.ua/cgi-bin/bv/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=bv&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2020_2_4
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140. Молчанова, Світлана. Сервіси веб 2.0 в умовах дистанційної роботи 

[Електронний ресурс] / Світлана Молчанова // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 

2020. – № 2. – С. 14–16. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

15.07.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/14/mode/2up. 

Про використання інформаційно-бібліографічним відділом Рівненської обласної 

бібліотеки для дітей сервісів веб 2.0 в дистанційній роботі через карантинні 

обмеження. 

141. Шаровська, Ірина. Бібліофайли «Флешчитання» [Електронний ресурс] / 

Ірина Шаровська // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 2. – С. 27–29. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/26/mode/2up. 

Про вебпроєкти Запорізької ЦБС для дітей, реалізовані у період карантину. 
Див. № 123, 127. 

Бібліографія, бібліографознавство 
 

142. Библиотека ДНУ Дніпровського національного університету ім. Олеся 

Гончара презентовала библиографический указатель «Первая мировая война» 

[Електронний ресурс] // Днепр вечер. : [інтернет-версія]. – 2020. – 26 июня. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/biblioteka-dnu-prezentovala-bibliograficheskiy-ukazatel-

pervaya-mirovaya-voyna.html. 
 

Читання 
 

143. Мороз, Анна. Читання молоді цифрової доби: міфи та реальність 

[Електронний ресурс] / Анна Мороз // Бібліосвіт : [інтернет-версія].  – 2020. – № 2. –  

С. 80–87. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2020. + метод.р. 

дит.б. 

http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-

youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020. 

Наведено результати соціологічного дослідження «Читацькі пріоритети 

миколаївської молоді», проведеного Миколаївською обл. бібліотекою для юнацтва у 

рамках обласного бібліотечно-освітнього проєкту із вивчення і промоції читання 

«Трикутник агентів змін: читацька компетенція бібліотекарів, вчителів, молоді». 

144. З’явився новий додаток для читання і слухання книжок [Електронний 

ресурс] // ЛітАкцент : [сайт]. – 2020. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 17.07.2020. 

http://litakcent.com/2020/07/14/z-yavivsya-noviy-dodatok-dlya-chitannya-i-sluhannya-

knizhok/. 

Про створення платформи для багатомовних інтерактивних аудіокниг Lingart 

Живі Книги (Lingart Future Books).  

 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/14/mode/2up
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/26/mode/2up
https://dv-gazeta.info/dneprnews/biblioteka-dnu-prezentovala-bibliograficheskiy-ukazatel-pervaya-mirovaya-voyna.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/biblioteka-dnu-prezentovala-bibliograficheskiy-ukazatel-pervaya-mirovaya-voyna.html
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-74-no2-2020
http://litakcent.com/2020/07/14/z-yavivsya-noviy-dodatok-dlya-chitannya-i-sluhannya-knizhok/
http://litakcent.com/2020/07/14/z-yavivsya-noviy-dodatok-dlya-chitannya-i-sluhannya-knizhok/
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ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. КНИГОЗНАВСТВО. КНИГОВИДАВНИЧА 

СПРАВА 

 

145. Войтович, Люба. Найбільше падіння з часів незалежності: що відбувається 

з книжковим ринком [Електронний ресурс] / Люба Войтович // Читомо : культура 

читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

http://www.chytomo.com/najbilshe-padinnia-z-chasiv-nezalezhnosti-shcho-vidbuvaietsia-z-

knyzhkovym-rynkom/. 

146. Колишні топменеджери «Нашого формату» запустили нове видавництво 

[Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/kolyshni-topmenedzhery-nashoho-formatu-zapustyly-nove-

vydavnytstvo/. 

Про основні напрями діяльності  новоствореного видавництва «Віхола». 

147. Обсяг книговидання в Україні у 2020 знизився на 83% [за даними Державної 

наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»] [Електронний 

ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/obsiah-knyhovydannia-v-ukraini-u-2020-znyzyvsia-na-83/. 

148. Пандемія не перешкода: про 4 видавництва, які нещодавно відкрилися в 

Україні [Електронний ресурс] // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : 

[портал]. – 2020. – 30 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

30.07.2020. 

https://www.chytomo.com/pandemiia-ne-pereshkoda-4-vydavnytstva-iaki-neshchodavno-

vidkrylysia-v-ukraini/. 

Див. № 207. 

 

Фестивалі, конкурси, форуми видавців, книжкові виставки-ярмарки 
 

149. «Смолоскип» оголосив цьогорічних переможців [Електронний ресурс] // 

Читомо : культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. – 16 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

http://www.chytomo.com/smoloskyp-oholosyv-tsohorichnykh-peremozhtsiv-2/ 

Про лауреатів літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» 2020 року. 
 

Міжнародне співробітництво 

 

150. Книжковий фестиваль «Book Space» вперше відбудеться в форматі онлайн 

[Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/030720-knyzhkovyy-festyval-book-space-vpershe-vidbudetsya-

v-formati-onlayn. 

http://www.chytomo.com/najbilshe-padinnia-z-chasiv-nezalezhnosti-shcho-vidbuvaietsia-z-knyzhkovym-rynkom/
http://www.chytomo.com/najbilshe-padinnia-z-chasiv-nezalezhnosti-shcho-vidbuvaietsia-z-knyzhkovym-rynkom/
https://litgazeta.com.ua/news/kolyshni-topmenedzhery-nashoho-formatu-zapustyly-nove-vydavnytstvo/
https://litgazeta.com.ua/news/kolyshni-topmenedzhery-nashoho-formatu-zapustyly-nove-vydavnytstvo/
https://litgazeta.com.ua/news/obsiah-knyhovydannia-v-ukraini-u-2020-znyzyvsia-na-83/
https://www.chytomo.com/pandemiia-ne-pereshkoda-4-vydavnytstva-iaki-neshchodavno-vidkrylysia-v-ukraini/
https://www.chytomo.com/pandemiia-ne-pereshkoda-4-vydavnytstva-iaki-neshchodavno-vidkrylysia-v-ukraini/
http://www.chytomo.com/smoloskyp-oholosyv-tsohorichnykh-peremozhtsiv-2/
https://day.kyiv.ua/uk/news/030720-knyzhkovyy-festyval-book-space-vpershe-vidbudetsya-v-formati-onlayn
https://day.kyiv.ua/uk/news/030720-knyzhkovyy-festyval-book-space-vpershe-vidbudetsya-v-formati-onlayn
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Про формат проведення ІІІ Міжнародного книжкового фестивалю Book Space та 

теми дискусій. 

151. Левчук, Валентина. Праздник книги не за горами [Електронний ресурс] : 

Електронний сесурс : XXIV Международный книжный фестиваль «Зелёная волна» 

пройдет в Одессе с 6-го по 9 августа в двух форматах: офлайн (реально, вживую, в 

личном общении) и онлайн (в сети Интернет) : програма фестивалю / Валентина 

Левчук // Веч. Одесса : [інтернет-версія].  – 2020. – 16 июля. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44757.php.1 

152. Оголошено результати конкурсу грантової програми перекладів House of 

Europe  [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 27 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/oholosheno-rezultaty-konkursu-hrantovoi-prohramy-

perekladiv-house-of-europe/. 

153. Погулянка, Наталка. На які українські книжки чекати цього року за 

кордоном [Електронний ресурс] / Наталка Погулянка // Читомо: про культуру читання і 

мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. – 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

https://www.chytomo.com/na-iaki-ukrainski-knyzhky-chekaty-tsoho-roku-za-kordonom/. 

Огляд видань, що вже вийшли друком, а також тих, що будуть видані до кінця 

2020 р. у межах програми перекладів Укр. інституту книги «Translate Ukraine». 
 

Книговидавнича справа в інших країнах 

 

154. Свято, Роксоляна. Німецька книжкова галузь перед викликами пандемії 

[Електронний ресурс] / Роксоляна Свято // Укр. тиждень : [інтернет-версія]. – 2020. –  

13 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.07.2020. 

https://tyzhden.ua/Culture/245597  

Про наслідки коронавірусної пандемії та як вони позначилися на книжковій галузі 

Німеччини.  

 

МУЗЕЙНА СПРАВА. МУЗЕЄЗНАВСТВО. ЗАПОВІДНИКИ 
 

155. Відкрилися столичні музеї: перелік та умови відвідування [Електронний 

ресурс] // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 02.07.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-tsentri-stolytsi-vidkrylysya-muzei-perelik-ta-umovy-

vidviduvannya. 

156. Доротич, Марія. У підземеллі Храму Преображення Господнього відкрили 

музей «Львів стародавній»[Електронний ресурс] : у місті Лева урочисто презентували 

інноваційний музей історії міста в постатях «Львів стародавній» / Марія Доротич // 

                                                           
1Див. також: Книжковий фестиваль «Зелена хвиля» – 2020 пройде в Одесі в двох форматах[Електронний ресурс] // Укр. 

літ. газета : [інтернет-версія]. 2020. 18 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 21.07.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/knyzhkovyj-festyval-zelena-khvylia-2020-projde-v-odesi-v-dvokh-formatakh/. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44757.php
https://litgazeta.com.ua/news/oholosheno-rezultaty-konkursu-hrantovoi-prohramy-perekladiv-house-of-europe/
https://litgazeta.com.ua/news/oholosheno-rezultaty-konkursu-hrantovoi-prohramy-perekladiv-house-of-europe/
https://www.chytomo.com/na-iaki-ukrainski-knyzhky-chekaty-tsoho-roku-za-kordonom/
https://tyzhden.ua/Culture/245597
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-tsentri-stolytsi-vidkrylysya-muzei-perelik-ta-umovy-vidviduvannya
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-tsentri-stolytsi-vidkrylysya-muzei-perelik-ta-umovy-vidviduvannya
https://wz.lviv.ua/news/415266-u-pidzemelli-khramu-preobrazhennia-hospodnoho-vidkryly-muzei-lviv-starodavnii
https://wz.lviv.ua/news/415266-u-pidzemelli-khramu-preobrazhennia-hospodnoho-vidkryly-muzei-lviv-starodavnii
https://litgazeta.com.ua/news/knyzhkovyj-festyval-zelena-khvylia-2020-projde-v-odesi-v-dvokh-formatakh/


 

32 

Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 26 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 02.07.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/415266-u-pidzemelli-khramu-preobrazhennia-hospodnoho-vidkryly-

muzei-lviv-starodavnii. 

157. Картини Катерини Білокур «оживуть» [Електронний ресурс] // 

Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 30 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.07.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42971. 

Про мистецький проєкт «БІЛОКУР» Нац. музею укр. народного декоративного 

мистецтва (м. Київ), що реалізується за підтримки Укр. культурного фонду до 120-

річчя від дня народження н. х. України К. Білокур. 

158. Київ: Національний Музей Революції Гідності кличе на безкоштовні 

екскурсії [Електронний ресурс // Голос України : [інтернет-версія].  – 2020. – 19 лип. – 

Назва з екрана. – Текст і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/118856. 

159. Місюра, Ірина. Рівненщина: У Сарнах є скарбничка поліської культури і 

побуту [Електронний ресурс] / Ірина Місюра // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 

25 лип. – Назва з екрана. – Текст і граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/119158. 

Про Сарненський історико-етнографічний музей (Рівненська обл.). 

160. Музей з Кіровоградської області Новоукраїнський міський краєзнавчий 

музей потрапив до культурного проєкту [Електронний ресурс] // Інформ. портал 

«Гречка» : [сайт]. – 2020. – 10 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.07.2020. 

https://gre4ka.info/kultura/59992-muzei-z-kirovohradskoi-oblasti-potrapyv-do-kulturnoho-

proiektu. 

Про проєкт «Музей відкрито на ремонт 2020», що реалізується за підтримки 

Укр. культурного фонду. 

161. Музей української діаспори долучився до проєкту, присвяченого Ігорю 

Сікорському [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. –  

15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063454-muzej-ukrainskoi-diaspori-dolucivsa-do-

proektu-prisvacenogo-igoru-sikorskomu.html. 

Про участь Музею української діаспори (м. Київ) у проєкті «Museum Sikor Sky» зі 

створення віртуального музею-хабу, присвяченого видатному авіаконструктору 

українського походження І. Сікорському (1889–1972).  

162. Народний музей Святослава Ріхтера створений при Дитячій музичній школі 

№ 2 в Житомирі – єдиний в Україні (ФОТО) [Електронний ресурс] // Житомир.todey : 

[портал].– 2020. – 17 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.07.2020. 

http://zhitomir.today/news/culture/narodniy_muzey_svyatoslava_rihtera_v_zhitomiri_iediniy

_v_ukrayini_foto-id38810.html. 

163. На Сумщині хочуть виконати заповіт гетьмана Скоропадського  

[Електронний ресурс] // SumyToday : [портал]. – 2020. – 11 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/415266-u-pidzemelli-khramu-preobrazhennia-hospodnoho-vidkryly-muzei-lviv-starodavnii
https://wz.lviv.ua/news/415266-u-pidzemelli-khramu-preobrazhennia-hospodnoho-vidkryly-muzei-lviv-starodavnii
http://prostir.museum/ua/post/42971
http://www.golos.com.ua/news/118856
http://www.golos.com.ua/news/119158
https://gre4ka.info/kultura/59992-muzei-z-kirovohradskoi-oblasti-potrapyv-do-kulturnoho-proiektu
https://gre4ka.info/kultura/59992-muzei-z-kirovohradskoi-oblasti-potrapyv-do-kulturnoho-proiektu
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063454-muzej-ukrainskoi-diaspori-dolucivsa-do-proektu-prisvacenogo-igoru-sikorskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063454-muzej-ukrainskoi-diaspori-dolucivsa-do-proektu-prisvacenogo-igoru-sikorskomu.html
http://zhitomir.today/news/culture/narodniy_muzey_svyatoslava_rihtera_v_zhitomiri_iediniy_v_ukrayini_foto-id38810.html
http://zhitomir.today/news/culture/narodniy_muzey_svyatoslava_rihtera_v_zhitomiri_iediniy_v_ukrayini_foto-id38810.html
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http://sumy.today/news/culture/5886-na-sumshchini-khochut-vikonati-zapovit-getmana-

skoropadskogo.html. 

Про ідею створення Нац. меморіалу роду Скоропадських на території 

новоствореного Держ. історико-архітектурного заповідника «Державотворці 

Сіверщини» (Шосткинський р-н, Сумська обл.). 

164. [Національний] Музей Голодомору [-геноциду та Інститут дослідження 

Голодомору в межах освітньо-патріотичного проєкту «Боротьба за свідомість»] 

передасть бібліотекам [України] 15 тисяч рідкісних історичних книг [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 29.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3071470-muzej-golodomoru-peredast-bibliotekam-

15-tisac-ridkisnih-istoricnih-knig.html. 

165. Прислала Марина Влади: В Дружковке работает музей Владимира 

Высоцкого (Видео) [Електронний ресурс] //Донецкие новости: регион. портал Донбасса. – 

2020. – 12 июля. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.07.2020 

https://dnews.dn.ua/news/751124. 

Про створення та експонати Музею ім. В. Висоцького в м. Дружківці (Донецька 

обл.). 

166. Проєкт «Музей відкрито на ремонт 2020» запрошує нових учасників/ць з 

усіх областей України [Електронний ресурс] // Запоріз. правда : [інтернет-версія]. – 

2020. – 22 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2020. 

https://zp-pravda.info/2020/06/22/proekt-muzei-vidkryto-na-remont-2020-zaproshuie-

novykh-uchasnykiv-ts-z-usikh-oblastei-ukrainy/. 

Про особливості проєкту «Музей відкрито на ремонт 2020», що реалізується за 

підтримки Укр. культурного фонду, та етапи  його проведення. 

167. Сердюк, Наталія. Чекають усіх охочих за дотримання умов безпеки.  

У Національному [історико-культурному] заповіднику «Гетьманська столиця»  

[м. Батурин, Бахмацький р-н, Чернігівська обл.] відкрилися всі музеї [Електронний 

ресурс] / Наталія Сердюк // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 22 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/chekayut-usih-ohochyh-za-dotrymannya-umov-

bezpeky м. не бр. 

168. Рибальченко, Володимир.  Музеї шукають нові можливості [Електронний 

ресурс] : у Запоріжжі ініціювали розроблення Концепції зі створення музейних 

експозицій з історії України та Запорізького краю / Володимир Рибальченко // Голос 

України : [інтернет-версія]. – 2020. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст і граф. дані. – Дата 

звернення: 27.07.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/333439. 

Див. № 19, 20, 24, 74, 81, 106, 126, 213, 240. 

 

Новації в музеях, заповідниках і закладах музейного типу 
 

169. Івашко, Олена. Шедеври Миколаївського обласного художнього музею 

[імені В. Верещагіна] оцифрували [Електронний ресурс] : про хід робіт / Олена Івашко 

http://sumy.today/news/culture/5886-na-sumshchini-khochut-vikonati-zapovit-getmana-skoropadskogo.html
http://sumy.today/news/culture/5886-na-sumshchini-khochut-vikonati-zapovit-getmana-skoropadskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3071470-muzej-golodomoru-peredast-bibliotekam-15-tisac-ridkisnih-istoricnih-knig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3071470-muzej-golodomoru-peredast-bibliotekam-15-tisac-ridkisnih-istoricnih-knig.html
https://dnews.dn.ua/news/751124
https://zp-pravda.info/2020/06/22/proekt-muzei-vidkryto-na-remont-2020-zaproshuie-novykh-uchasnykiv-ts-z-usikh-oblastei-ukrainy/
https://zp-pravda.info/2020/06/22/proekt-muzei-vidkryto-na-remont-2020-zaproshuie-novykh-uchasnykiv-ts-z-usikh-oblastei-ukrainy/
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/chekayut-usih-ohochyh-za-dotrymannya-umov-bezpeky
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/chekayut-usih-ohochyh-za-dotrymannya-umov-bezpeky
http://www.golos.com.ua/article/333439
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// Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 29.07.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/shedevri-mikolayivskogo-oblasnogo-hudozhnogo-muzey/. 

170. Нацистська окупація Києва: оцифрували понад 140 тисяч засекречених 

документів [Електронний ресурс] // Літ. Україна: [інтернет-версія]. – 2020. – 24 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 

https://litukraina.com.ua/2020/07/24/nacistska-okupacija-kiieva-ocifruvali-ponad-140-

tisjach-zasekrechenih-dokumentiv/. 

Про роботу Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (м. Київ) та 

Державного архіву Київської обл. з оцифрування матеріалів часів нацистської окупації 

м. Києва 1941–1943 рр. (документи будуть вперше оприлюднені в рамках проєкту 

«Імена»). 

Див. № 157, 161. 

 

Міжнародне співробітництво 
 

171. Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного 

фонду реалізовуватиме проєкт «Віртуальний музей Іван Франко у Києві» [Електронний 

ресурс] // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 07.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/070720-mizhnarodnyy-fond-realizovuvatyme-proyekt-

virtualnyy-muzey-ivan-franko-u-kyyevi. 
 

Організація та управління в галузі музейної справи 
 

172. Вертіль, Олександр. У Шостці на Сумщині, де розташований Гамаліївський 

монастир, діятиме заповідник [Електронний ресурс] / Олександр Вертіль // Уряд. кур’єр : 

[інтернет-версія].  – 2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.07.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-shostci-na-sumshini-de-roztashovanij-gamaliyivsk/. 

Про всеукраїнську нараду у м. Шостці (Сумська обл.) за участі представників 

Укр. інституту нац. пам’яті,  місцевої влади, музейників, краєзнавців, присвячену 

питанням подальшого розвитку Історико-культурного  заповідника  «Державо-

творці Сіверщини». 

173. Зеленський про Меморіал «Бабин Яр»: «Хочеться, щоб цей проєкт було 

втілено в життя» [Електронний ресурс] : Президент провів відеоконференцію з членами 

наглядової ради [фонду «Меморіал голокосту «Бабин Яр»] : про учасників та основні 

тези конференції // LB.ua : [сайт]. – 2020. – 29 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 29.07.2020. 

https://lb.ua/news/2020/07/29/462845_zelenskiy_pro_memorial_babin_yar.html. 

174. На Донетчине подбирают локацию для размещения «Музея российско-

украинской войны» [Електронний ресурс] / пресс-служба Донецкой облгосадмин. // 

Донецкие новости : регион. портал Донбасса. – 2020. – 8 июля. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 09.07.2020. 

https://dnews.dn.ua/news/750935. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/shedevri-mikolayivskogo-oblasnogo-hudozhnogo-muzey/
https://litukraina.com.ua/2020/07/24/nacistska-okupacija-kiieva-ocifruvali-ponad-140-tisjach-zasekrechenih-dokumentiv/
https://litukraina.com.ua/2020/07/24/nacistska-okupacija-kiieva-ocifruvali-ponad-140-tisjach-zasekrechenih-dokumentiv/
https://day.kyiv.ua/uk/news/070720-mizhnarodnyy-fond-realizovuvatyme-proyekt-virtualnyy-muzey-ivan-franko-u-kyyevi
https://day.kyiv.ua/uk/news/070720-mizhnarodnyy-fond-realizovuvatyme-proyekt-virtualnyy-muzey-ivan-franko-u-kyyevi
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-shostci-na-sumshini-de-roztashovanij-gamaliyivsk/
https://lb.ua/news/2020/07/29/462845_zelenskiy_pro_memorial_babin_yar.html
https://dnews.dn.ua/news/750935
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Про презентацію концепції проєкту «Музей російсько-української війни», перше 

громадське обговорення та вибір місця для його розташування. 

175. На Прикарпатті створили Музей книги про гуцулів [Електронний ресурс] // 

Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 лип. – Назва з екрана. – Текст і граф. дані. – 

Дата звернення: 30.07.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/na-prykarpatti-stvoryly-muzej-knyhy-pro-hutsuliv/. 

Про рішення Верховинської райради (Івано-Франківська обл.) створити Музей 

книги про гуцулів і Гуцульщину у смт Верховина.  

176. Руденко, Роман. Нинішній проєкт в Бабиному Яру як український 

«Діснейленд Голокосту» (західна преса) [Електронний ресурс] / Роман Руденко // Радіо 

Свобода : [сайт]. – 2020. – 10 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 13.07.2020. 

https://www.radiosvoboda.org/a/30719583.html. 

Стислий виклад статті В. Давідзона"Ukraine’s ‘Holocaust Disneyland: Memorial 

would Re-create the Aesthetics of Nazi Terror", опублікованої у газеті The Wall Street 

Journal, про ініціативу та проблеми, пов’язані зі створенням меморіального центру та 

музею, присвячених трагедії у Бабиному Яру (м. Київ). 

177. У Кропивницькому з’явився Музей мистецтв [Електронний ресурс] // Літ. 

Україна : [інтернет-версія].  – 2020. – 19 лип. – Назва з екрана. – Текст і граф. дані. – 

Дата звернення: 21.07.2020.  

https://litukraina.com.ua/2020/07/19/u-kropivnickomu-z-javivsja-muzej-mistectv/. 

Про перейменування Кіровоградського обл. худож. музею  на Музей мистецтв 

Кіровоградської обласної ради (м. Кропивницький). 

178. У старовинному палаці Даховських на Черкащині створять музей Історії 

українського війська [Електронний ресурс] // Про головне : [сайт]. – 2020. – 16 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

http://progolovne.ck.ua/u-starovynnomu-palatsi-dakhovs-kykh-na-cherkashchyni-stvoriat-

muzey-istorii-ukrains-koho-viys-ka/. 

Про ухвалення Верховною Радою України рішення щодо збереження унікального 

ландшафтно-архітектурного комплексу «Садиба Даховських» і створення на його базі 

музею1. 

 

Основні напрями діяльності музеїв, заповідників,  

закладів музейного типу України 
 

Музейні фонди 

179. У Сумському [обласному] краєзнавчому музеї зберігається колекція 

поштових листівок 100-річної давнини  [Електронний ресурс] : про колекцію // 

SumyToday : [портал]. – 2020. – 10 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 13.07.2020. 

                                                           
1ДИВ. ТАКОЖ: КАРТАШЕВА, АНТОНІНА. ВР ЗВЕРНУЛАСЯ ДО КАБМІНУ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «САДИБА ДАХОВСЬКИХ» [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС] / АНТОНІНА КАРТАШЕВА // 

UNN. ІНФОРМ. АГЕНТСТВО «УКР. НАЦ. НОВИНИ» : [САЙТ]. 2020. 14 ЛИП. НАЗВА З ЕКРАНА. ТЕКСТ. І ГРАФ. 

ДАНІ. ДАТА ЗВЕРНЕННЯ: 17.07.2020. HTTPS://WWW.UNN.COM.UA/UK/NEWS/1880461-VR-ZVERNULASYA-DO-KABMINU-

SCHODO-ZBEREZHENNYA-ISTORICHNOGO-KOMPLEKSU-SADIBA-DAKHOVSKIKH 

https://litgazeta.com.ua/news/na-prykarpatti-stvoryly-muzej-knyhy-pro-hutsuliv/
https://www.radiosvoboda.org/a/30719583.html
https://litukraina.com.ua/2020/07/19/u-kropivnickomu-z-javivsja-muzej-mistectv/
http://progolovne.ck.ua/u-starovynnomu-palatsi-dakhovs-kykh-na-cherkashchyni-stvoriat-muzey-istorii-ukrains-koho-viys-ka/
http://progolovne.ck.ua/u-starovynnomu-palatsi-dakhovs-kykh-na-cherkashchyni-stvoriat-muzey-istorii-ukrains-koho-viys-ka/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1880461-vr-zvernulasya-do-kabminu-schodo-zberezhennya-istorichnogo-kompleksu-sadiba-dakhovskikh
https://www.unn.com.ua/uk/news/1880461-vr-zvernulasya-do-kabminu-schodo-zberezhennya-istorichnogo-kompleksu-sadiba-dakhovskikh
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http://sumy.today/news/culture/5864-u-sumskomu-kraieznavchomu-muzei-zberihaietsia-

kolektsiia-poshtovykh-lystivok-100richnoi-davnyny-video.html. 

Див. № 232. 

Виставкова діяльність, експозиції 
 

180. Билаш, Ксения. «Відбиток» в Арсеналі. Декомунізована енциклопедія 

української друкованої графіки [Електронний ресурс] / Ксения Билаш // LB.ua : [сайт].– 

2020. – 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/07/20/462228_vidbitok_arsenali.html. 

Про виставку «Відбиток. Українська друкована графіка ХХ–ХХІ століть» у Нац. 

культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» (м. Київ). 

Куратори – К. Підгайна та І. Боровець. 

181. Виставку [«Оптимістичні варіації»] [львівського художника] Романа Яціва 

відкрили у Музеї [сучасного українського мистецтва] Корсаків [м. Луцьк] [Електронний 

ресурс] // Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42965. 

182. В Івано-Франківську Музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку 

картин донецьких художників [Електронний ресурс] // Галичина : [інтернет-версія]. – 

2020. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://galychyna.if.ua/2020/07/24/v-ivano-frankivsku-vidkrili-vistavku-kartin-donetskih-

hudozhnikiv/. 

183. В Івано-Франківську стартує виставка художника Миколи Качура 

[Електронний ресурс] // Галичина : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

https://galychyna.if.ua/2020/07/03/v-ivano-frankivsku-startuye-vistavka-mikoli-kachura/. 

Персональна виставка «Мальовничими стежками» художника М. Качура в Івано-

Франківському краєзнавчому музеї. 

184. «Володимир Чуприна: Повертаючись до джерел». У Херсоні музейники 

презентували нову виставку [Електронний ресурс] // Суспільне. Новини : [сайт]. – 2020. – 

26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 

https://suspilne.media/50849-volodimir-cuprinapovertaucis-do-dzerel-u-hersoni-muzejniki-

prezentuvali-novu-vistavku/. 

Виставка «Володимир Чуприна: Повертаючись до джерел» творів н.х. України  

В. Чуприни у Херсонському обл. худож. музеї ім. О. Шовкуненка. До 80-річчя до дня 

народження митця. 

185. В «Старофлотских казармах» выставили чучело снежного барса из зоопарка // 

Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. – 10 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 15.07.2020. 

https://vn.mk.ua/v-staroflotskih-kazarmah-vystavili-chuchelo-snezhnogo-barsa-iz-zooparka/. 

«Виставка одного предмета» в Миколаївському обл. краєзнавчому музеї. 

186. Губіанур, Людмила. «Радість тихого світу» [Електронний ресурс] / 

Людмила Губіанур ; [розмовляла] О. Савицька // День : [інтернет-версія]. – 2020. –  

28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2020. 

http://sumy.today/news/culture/5864-u-sumskomu-kraieznavchomu-muzei-zberihaietsia-kolektsiia-poshtovykh-lystivok-100richnoi-davnyny-video.html
http://sumy.today/news/culture/5864-u-sumskomu-kraieznavchomu-muzei-zberihaietsia-kolektsiia-poshtovykh-lystivok-100richnoi-davnyny-video.html
https://lb.ua/culture/2020/07/20/462228_vidbitok_arsenali.html
http://prostir.museum/ua/post/42965
https://galychyna.if.ua/2020/07/24/v-ivano-frankivsku-vidkrili-vistavku-kartin-donetskih-hudozhnikiv/
https://galychyna.if.ua/2020/07/24/v-ivano-frankivsku-vidkrili-vistavku-kartin-donetskih-hudozhnikiv/
https://galychyna.if.ua/2020/07/03/v-ivano-frankivsku-startuye-vistavka-mikoli-kachura/
https://suspilne.media/50849-volodimir-cuprinapovertaucis-do-dzerel-u-hersoni-muzejniki-prezentuvali-novu-vistavku/
https://suspilne.media/50849-volodimir-cuprinapovertaucis-do-dzerel-u-hersoni-muzejniki-prezentuvali-novu-vistavku/
https://vn.mk.ua/v-staroflotskih-kazarmah-vystavili-chuchelo-snezhnogo-barsa-iz-zooparka/
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https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/radist-tyhogo-svitu. 

Директорка Літературно-меморіального музею М. Булгакова (м. Київ) про 

концепцію виставки «Живе слово» та її героя – отця О. Глаголєва (1872–1937). 

187. Гудыма, Мария. Искусство против пессимизма [Електронний ресурс] / 

Мария Гудыма // Веч. Одесса  : [інтернет-версія]. – 2020. – 28 июля. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44809.php. 

 Виставка «Безмежжя Я» творчої спадщини київського художника Ф. Тетянича 

(1942–2007) в Одеському музеї сучасного мистецтва, творчий шлях митця. 

188. Гудыма, Мария. Сипитинер? Слышали! [Електронний ресурс] / Мария 

Гудыма  // Веч. Одесса  : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 июля. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44826.php. 

Про документальну виставку в Одеському історико-краєзнавчому музеї, 

присвячену творчості диригента Д. Сипитинера (1925–2011). 

189. Зонова, Ірина. Вітраж «Стара Вінниця» створив художник Леонтій Гринюк 

[Електронний ресурс] / Ірина Зонова // 33-й канал : [сайт]. – 2020. – 1 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.06.2020. 

https://33kanal.com/news/95021.html. 

Про виставку вітража «Стара Вінниця» з.д.м. України Л. Гринюка у Вінницькому 

обл. краєзнавчому музеї. 

190. Козирєва, Тетяна. Ралко і Ройтбурд. Львівська галерея мистецтв 

представить дві масштабні виставки сучасного малярства [Електронний ресурс] / Тетяна 

Козирєва // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/ralko-i-roytburd. 

Про виставки «Між своїм і тим самим» художниці В. Ралко та «Хроніки чумного 

року» художника О. Ройтбурда у Львівській нац. галереї мистецтв ім. Б. Возницького. 

191. Леошко, Владислав. Маріуполь: колекцію старовинних ікон виставили у 

краєзнавчому музеї [Електронний ресурс] / Владислав Леошко // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 24.07.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/119018. 

Виставка ікон «Православні святині» у Маріупольському краєзнавчому  музеї 

(Донецька обл.). До 1032-річчя хрещення Київської Русі.1 

192. Літературний музей запрошує поринути у «Новий світ» художньої графіки 

[Електронний ресурс] // Житомир.todey : [портал]. – 2020. – 4 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

http://zhitomir.today/news/culture/literaturniy_muzey_zaproshuie_porinuti_u_noviy_svit_hu

dozhnoyi_grafiki_foto-id38608.html. 

Про виставку «Новий світ» художниці С. Новікової у Житомирському обл. 

літературному музеї. 

                                                           
1Див. також:У Маріуполі відкрили виставку стародавніх ікон [Електронний ресурс] // Суспільне. Новини : [сайт]. 2020. 30 лип. Назва з 

екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 31.07.2020.https://suspilne.media/51624-u-mariupoli-vidkrili-vistavku-starodavnih-ikon/. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/radist-tyhogo-svitu
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44809.php
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44826.php
https://33kanal.com/news/95021.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/ralko-i-roytburd
http://www.golos.com.ua/news/119018
http://zhitomir.today/news/culture/literaturniy_muzey_zaproshuie_porinuti_u_noviy_svit_hudozhnoyi_grafiki_foto-id38608.html
http://zhitomir.today/news/culture/literaturniy_muzey_zaproshuie_porinuti_u_noviy_svit_hudozhnoyi_grafiki_foto-id38608.html
http://zhitomir.today/news/culture/literaturniy_muzey_zaproshuie_porinuti_u_noviy_svit_hudozhnoyi_grafiki_foto-id38608.html
https://suspilne.media/51624-u-mariupoli-vidkrili-vistavku-starodavnih-ikon/
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193. Малюга, Олена. «Віра і розум» [Електронний ресурс] :  так називається 

виставка, яку представили у Львівському музеї історії релігії / Олена Малюга // День : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 01.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vira-i-rozum. 

194. Малюга, Олена. Історію про родину чеського колоніста розповідає нова 

виставка у Львові [Електронний ресурс] / Олена Малюга // Prostir.museum : [портал]. – 

2020. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.07.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42919. 

Виставка «Чехи Волині. Історія одного роду» у Львівському музеї історії релігії. 

195. Микицей, Марія. У Музеї мистецтв Прикарпаття м. Івано-Франківськ 

відкрили виставку однієї картини – унікальний портрет молодого Павла Тичини в образі 

темного янгола [Електронний ресурс] / Марія Микицей // Галичина : [інтернет-версія]. – 

2020. – 3 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/u-muzeyi-mistetstv-prikarpattya-vidkrili-vistavku-odniyeyi-

kartini-unikalniy-portret-molodogo-pavla-tichini-v-obrazi-temnogo-yangola/. 

Виставка однієї картини – «Біле і чорне» художника М. Жука з приватної колекції 

з.п.к. України Т. Максим’юка. 

196. Митців надихає краса природи Ірпеня: виставка [«Ірпінь надихає 

міжнародну мистецьку молодь»] молодих художників із України, Білорусі та Китаю [– 

учасників пленерів «Намальований Ірпінь» в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї 

(Київська обл.)] [Електронний ресурс] // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 2020. –  

1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.07.2020. 

https://www.poglyad.tv/myttsiv-nadyhaye-krasa-pryrody-irpenya-vystavka-molodyh-

hudozhnykiv-iz-ukrayiny-bilorusi-ta-kytayu/  

197. «Музей історії м. Києва» запрошує одразу на 5 експозицій [Електронний 

ресурс] // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 01.07.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/muzey-istorii-kyyeva-zaproshuye-odrazu-na-5-ekspozytsiy. 

198. Національний художній музей [України, м. Київ] відкрив перший поверх 

[після ремонтно-реставраційних робіт] [Електронний ресурс] : про експозиції // Вечір. 

Київ  : [інтернет-версія].  – 2020. – 17 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.07.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/natsional-nyy-khudozhniy-muzey-vidkryv-pershyy-poverkh. 

199. Пасічник, Роксоляна. Кожна світлина – пережита історія: у Львові в 

історичному музеї триває персональна виставка [«Театр на долоні»] фотохудожника 

Романа Гериновича [Електронний ресурс] / Роксоляна Пасічник // Prostir.museum : 

[портал]. – 2020. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

14.07.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42948. 

200. Про життя та діяльність української діаспори XIX–ХХ століть розкажуть 

експонати Львівського [історичного] музею [Електронний ресурс] // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2020. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 17.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vira-i-rozum
http://prostir.museum/ua/post/42919
https://galychyna.if.ua/analytic/u-muzeyi-mistetstv-prikarpattya-vidkrili-vistavku-odniyeyi-kartini-unikalniy-portret-molodogo-pavla-tichini-v-obrazi-temnogo-yangola/
https://galychyna.if.ua/analytic/u-muzeyi-mistetstv-prikarpattya-vidkrili-vistavku-odniyeyi-kartini-unikalniy-portret-molodogo-pavla-tichini-v-obrazi-temnogo-yangola/
https://www.poglyad.tv/myttsiv-nadyhaye-krasa-pryrody-irpenya-vystavka-molodyh-hudozhnykiv-iz-ukrayiny-bilorusi-ta-kytayu/
https://www.poglyad.tv/myttsiv-nadyhaye-krasa-pryrody-irpenya-vystavka-molodyh-hudozhnykiv-iz-ukrayiny-bilorusi-ta-kytayu/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/muzey-istorii-kyyeva-zaproshuye-odrazu-na-5-ekspozytsiy
https://vechirniy.kyiv.ua/news/natsional-nyy-khudozhniy-muzey-vidkryv-pershyy-poverkh
http://prostir.museum/ua/post/42948
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063358-pro-zitta-ta-dialnist-ukrainskoi-diaspori-

xixhh-stolit-rozkazut-eksponati-lvivskogo-muzeu.html. 

201. «Рік 1933» – перше експонування в Україні [Електронний ресурс] // День : 

[інтернет-версія].  – 2020. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 16.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/rik-1933-pershe-eksponuvannya-v-ukrayini. 

Про творчий шлях художника українського походження зі США В. Цимбала 

(1901–1968) та виставку «Рік 1933. Шлях додому»  його творів у Нац. музеї 

Голодомору-геноциду (м. Київ). 

202. Симкович, Вікторія. «Свято народних талантів» у скансені Електронний 

ресурс / Вікторія Симкович // Новини Закарпаття : інтернет-версія. – 2020. – 18 лип. 

 Назва з екрана.  Текст. і граф. дані.  Дата звернення: 18.07.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/svyato-narodnyh-talantiv-u-skanseni/. 

Виставка «Свято народних талантів» із фондової збірки у Закарпатському музеї 

народної архітектури та побуту (м. Ужгород). До 50-річчя з часу створення закладу. 

203. У Довженко-Центрі відкривається виставка [«Кричати! Кликати! Горіти!»] 

українських кіноплакатів 1920–1930-х років [Електронний ресурс] // LB.ua : [сайт]. – 

2020. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/07/28/462769_dovzhenkotsentri_vidkrivaietsya.html. 

До відкриття виставки у Музеї кіно Нац. центру О. Довженка (м. Київ). 

204. Художнє втілення архітектури, або Виставка «Графіка Ірини Кухаренко» в 

музеї Олександра Осмьоркіна [Електронний ресурс] // Prostir. museum : [портал].– 2020. – 

2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42905. 

Враження від виставки в Художньо-меморіальному музеї О. Осмьоркіна  

(м. Кропивницький). 

205. Христова, Наталья. В Миколаївському обласному краеведческом музее 

«Старофлотские казармы» открылась выставка [«І світло в темряві світить»] предметов 

религиозного назначения [XIX  – початку XX століть] / Наталья Христова // Веч. 

Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 15.07.2020. 

https://vn.mk.ua/v-kraevedcheskom-muzee-staroflotskie-kazarmy-otkrylas-vystavka-

starinnyh-religioznyh-predmetov/. 

206. Шот, Микола. У Тернополі Музеї національно-визвольної боротьби 

Тернопільщини підготували виставку до річниці проголошення Акта відновлення 

Української держави [Електронний ресурс] / Микола Шот // Уряд. кур’єр : [інтернет-

версія]. – 2020. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

02.07.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-ternopoli-pidgotuvali-vistavku-do-richnici-progo/. 

Див. № 109. 

Видавнича діяльність музейних закладів 
 

207. Козирєва, Тетяна. Код Левинського. Далі буде. У Львові у Музеї етнографії 

розпочали проєкт про керамічні діалоги між Заходом і Сходом України [Електронний 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063358-pro-zitta-ta-dialnist-ukrainskoi-diaspori-xixhh-stolit-rozkazut-eksponati-lvivskogo-muzeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3063358-pro-zitta-ta-dialnist-ukrainskoi-diaspori-xixhh-stolit-rozkazut-eksponati-lvivskogo-muzeu.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/rik-1933-pershe-eksponuvannya-v-ukrayini
http://novzak.uz.ua/news/svyato-narodnyh-talantiv-u-skanseni/
https://lb.ua/culture/2020/07/28/462769_dovzhenkotsentri_vidkrivaietsya.html
http://prostir.museum/ua/post/42905
https://vn.mk.ua/v-kraevedcheskom-muzee-staroflotskie-kazarmy-otkrylas-vystavka-starinnyh-religioznyh-predmetov/
https://vn.mk.ua/v-kraevedcheskom-muzee-staroflotskie-kazarmy-otkrylas-vystavka-starinnyh-religioznyh-predmetov/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-ternopoli-pidgotuvali-vistavku-do-richnici-progo/
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ресурс] / Тетяна Козирєва // День : [інтернет-версія].  – 2020. – 14 лип. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/kod-levynskogo-dali-bude. 

Про роботу колективу Музею етнографії та художнього промислу Інституту 

народознавства НАН України (м. Львів) над проєктом «Керамічний код Івана 

Левинського в естетичному вимірі українця кінця ХІХ – поч. ХХ ст.» (підготовка 

друкованої та електронної версій каталогу виставки «Керамічний код Івана 

Левинського») за фінансової підтримки Укр. культурного фонду та у співпраці з 

видавництвом «Раритети України» (м. Харків). 

208. Сумський [обласний художній] музей [ім. Н. Онацького] шукає спонсорів 

для видання альбому до свого 100-річчя [Електронний ресурс] // SumyToday : [портал]. 

– 2020. – 17 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

http://sumy.today/news/culture/6127-sumskyi-muzei-shukaie-sponsoriv-dlia-vydannia-

albomu-do-svoho-100richchia.html. 

 

Колекціонування 
 

209. Сагайдак, Ольга. Ольга Сагайдак: «Ми не бачимо й половини того, що 

відбувається на артринку» [Електронний ресурс] / Ольга Сагайдак ; [інтерв’ю вела]  

А. Платонова // LB. ua : [сайт]. – 2020. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 24.07.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/07/23/462393_olga_sagaydak_mi_bachimo_y.html. 

Мистецтвознавиця, кураторка та співзасновниця Аукціонного дому «Корнерс» 

про колекціонування творів мистецтва, недосконале українське законодавство у цій 

сфері, співпрацю держави та приватних колекціонерів, переміщення культурних 

цінностей. 
 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 
 

210. В Україні вкотре взялися за оцифрування окремих об’єктів культурної 

спадщини [Електронний ресурс] // Prostir.museum : [портал].– 2020. – 13 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.07.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42946. 

Про початок реалізації проєкту «Кишенькова країна» – 3D-оцифрування об’єктів 

матеріально-культурної та архітектурної спадщини України за підтримки Укр. 

культурного фонду.  

211. Данилець, Олександр. Більське городище [на межі Полтавської та Сумської 

областей] перетворять на унікальний музей під відкритим небом [Електронний ресурс] 

/ Олександр Данилець // Уряд. кур`єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 27 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/bilske-gorodishe-peretvoryat-na-unikalnij-muzej-pi/. 

Про хід археологічних досліджень на території Історико-культурного 

заповідника «Більськ». 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/kod-levynskogo-dali-bude
http://sumy.today/news/culture/6127-sumskyi-muzei-shukaie-sponsoriv-dlia-vydannia-albomu-do-svoho-100richchia.html
http://sumy.today/news/culture/6127-sumskyi-muzei-shukaie-sponsoriv-dlia-vydannia-albomu-do-svoho-100richchia.html
https://lb.ua/culture/2020/07/23/462393_olga_sagaydak_mi_bachimo_y.html
http://prostir.museum/ua/post/42946
https://ukurier.gov.ua/uk/news/bilske-gorodishe-peretvoryat-na-unikalnij-muzej-pi/
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212. Доротич, Марія. Сенсаційна історична знахідка: у дворику 

музею – єврейські мацеви [Електронний ресурс] : в одному з двориків Національного 

музею-меморіалу жертв окупаційного режиму «Тюрма на Лонцького» м. Львів 

археологи знайшли мацеви – єврейські надгробні плити / Марія Доротич // Високий 

Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 07.07.2020. 

https://wz.lviv.ua/article/415926-sensatsiina-istorychna-znakhidka-u-dvoryku-muzeiu-

ievreiski-matsevy. 

213. Косянчук, Інна. Перші кроки до віртуального музею бортництва 

[Електронний ресурс] / Інна Косянчук // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 2020. – 

3лип.– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

https://www.poglyad.tv/pershi-kroky-do-virtualnogo-muzeyu-bortnytstva/. 

Про старт національного проєкту зі збереження та популяризації традицій 

бортництва «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі», 

ініційованого Вишгородським історико-культурним заповідником (Київська обл), та 

його презентацію в Київській ОДА. 

214. Кот, Сергій. Знекровлення духу – 3 [Електронний ресурс] : як Росія 

привласнювала культурну спадщину України: з історії пограбування та вивезення. Під 

чоботом Москви в умовах радянського тоталітаризму  / Сергій Кот // День : [інтернет-

версія]. – 2020. – 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

06.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/znekrovlennya-duhu-3.1 

215. Маджара, Наталія. Тячівський готель «Корона» бачив і бали, й бенкети, і 

вибори до Сойму Карпатської України Електронний ресурс / Наталія Маджара // 

Новини Закарпаття : інтернет-версія. – 2020. – 4 лип.  Назва з екрана.  Текст. і граф. 

дані.  Дата звернення: 09.07.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/tyachivskyj-gotel-korona-bachyv-i-baly-j-benkety-i-vybory-do-

sojmu-karpatskoyi-ukrayiny/. 

Про пам’ятку архітектури ХІХ ст. – готель «Корона» у м. Тячеві (Закарпатська 

обл.). 

216. На Житомирщині у м. Коростишеві знайшли рідкісний кам’яний хрест 

XVII–XVIII століття [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. 

– 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3064503-na-zitomirsini-znajsli-ridkisnij-kamanij-

hrest-xviixviii-stolitta.html. 

217. На Мамай-горі [біля села Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського  

р-ну Запорізької обл.] археологи виявили культові скіфські ями та поховання кочівників 

[Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал].– 2020. –  

15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://risu.ua/na-mamaj-gori-arheologi-viyavili-kultovi-skifski-yami-ta-pohovannya-

kochivnikiv_n110103. 

                                                           
1Закінчення див. також: Кот, Сергій. Знекровлення духу  6 [Електронний ресурс] : як Росія привласнювала культурну спадщину 

України: з історії пограбування та вивезення / Сергій Кот // День : [інтернет-версія].  2020. 23 лип.  Назва з екрана. Текст. і граф. дані.  

Дата звернення: 24.07.2020. https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/znekrovlennya-duhu-6. 

https://wz.lviv.ua/article/415926-sensatsiina-istorychna-znakhidka-u-dvoryku-muzeiu-ievreiski-matsevy
https://wz.lviv.ua/article/415926-sensatsiina-istorychna-znakhidka-u-dvoryku-muzeiu-ievreiski-matsevy
https://wz.lviv.ua/article/415926-sensatsiina-istorychna-znakhidka-u-dvoryku-muzeiu-ievreiski-matsevy
https://wz.lviv.ua/article/415926-sensatsiina-istorychna-znakhidka-u-dvoryku-muzeiu-ievreiski-matsevy
https://www.poglyad.tv/pershi-kroky-do-virtualnogo-muzeyu-bortnytstva/
https://www.poglyad.tv/pershi-kroky-do-virtualnogo-muzeyu-bortnytstva/
https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/znekrovlennya-duhu-3
http://novzak.uz.ua/news/tyachivskyj-gotel-korona-bachyv-i-baly-j-benkety-i-vybory-do-sojmu-karpatskoyi-ukrayiny/
http://novzak.uz.ua/news/tyachivskyj-gotel-korona-bachyv-i-baly-j-benkety-i-vybory-do-sojmu-karpatskoyi-ukrayiny/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3064503-na-zitomirsini-znajsli-ridkisnij-kamanij-hrest-xviixviii-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3064503-na-zitomirsini-znajsli-ridkisnij-kamanij-hrest-xviixviii-stolitta.html
https://risu.ua/na-mamaj-gori-arheologi-viyavili-kultovi-skifski-yami-ta-pohovannya-kochivnikiv_n110103
https://risu.ua/na-mamaj-gori-arheologi-viyavili-kultovi-skifski-yami-ta-pohovannya-kochivnikiv_n110103
https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/znekrovlennya-duhu-6
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218. Туристичні об’єкти міста на Волині покажуть у 3D-форматі [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3063248-turisticni-obekti-mista-na-volini-pokazut-

u-3dformati.html. 

Про об’єкти культурної спадщини м. Володимира-Волинського (Волинська обл.), 

які планують оцифрувати. 

219. Тьомін, Ігор. Дніпро: У міськраді організували виставку артефактів 

[Електронний ресурс] / Ігор Тьомін // Голос України : [інтернет-версія].  – 2020. –  

14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.07.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/118559. 

Про відкриття виставки «Розкопки церкви Святого Лазаря в Севастопольському 

парку» у м. Дніпрі. 

Див. № 18. 

Сучасний стан роботи з охорони та збереження культурної спадщини 

 

220. Лиховид, Інна. «Мародери» в місті [Електронний ресурс] : Київ обростає 

новими будівельними конфліктами – чи може їхнє вирішення стати тестом для 

нинішньої та майбутньої столичної влади? / Інна Лиховид // День : [інтернет-версія]. – 

2020. – 10 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/marodery-v-misti. 

Про стан збереження історичного центру міста. 

221. Лиховид, Інна. «Пам’ятки рятують правильні гроші» [Електронний ресурс] 

:  Мінкульт заявив про старт великого відновлення сотні культурних об’єктів у 2021 р. 

у межах національної програми «Велике будівництво» / Інна Лиховид // День : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 10 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 10.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/pamyatky-ryatuyut-pravylni-groshi. 

222. Моргунов, Сергій. Ми повинні зберегти культурно-історичну спадщину 

Вінниці – на основі наукового підходу і без популізму – С. Моргунов [Електронний 

ресурс] / Сергій Моргунов // Моя Вінниця : [портал]. – 2020. – 3 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2020. 

https://www.myvin.com.ua/news/10636-my-povynni-zberehty-kulturno-istorychnu-

spadshchynu-vinnytsi-na-osnovi-naukovoho-pidkhodu-i-bez-populizmu-smorhunov. 

Міський голова м. Вінниці про комплексний підхід у питанні збереження 

культурно-історичної спадщини міста  та перші кроки у цьому напрямі.  

223. Підгорецький замок та оборонні мури Жовкви Львівська обл. планують 

відновити у 2021 році [Електронний ресурс] : наступного року частиною національного 

проєкту «Велике будівництво» стане відновлення 100 культурних об’єктів за дописом 

міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка на фейсбук-сторінці / Галина Ярема // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 

2020. – 9 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.07.2020. 

https://wz.lviv.ua/news/416148-pidgoretskij-zamok-ta-oboronni-muri-zhovkvi-planuyut-

vidnoviti-u-2021-rotsi. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3063248-turisticni-obekti-mista-na-volini-pokazut-u-3dformati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3063248-turisticni-obekti-mista-na-volini-pokazut-u-3dformati.html
http://www.golos.com.ua/news/118559
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/marodery-v-misti
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/pamyatky-ryatuyut-pravylni-groshi
https://www.myvin.com.ua/news/10636-my-povynni-zberehty-kulturno-istorychnu-spadshchynu-vinnytsi-na-osnovi-naukovoho-pidkhodu-i-bez-populizmu-smorhunov
https://www.myvin.com.ua/news/10636-my-povynni-zberehty-kulturno-istorychnu-spadshchynu-vinnytsi-na-osnovi-naukovoho-pidkhodu-i-bez-populizmu-smorhunov
https://www.myvin.com.ua/news/10636-my-povynni-zberehty-kulturno-istorychnu-spadshchynu-vinnytsi-na-osnovi-naukovoho-pidkhodu-i-bez-populizmu-smorhunov
https://www.myvin.com.ua/news/10636-my-povynni-zberehty-kulturno-istorychnu-spadshchynu-vinnytsi-na-osnovi-naukovoho-pidkhodu-i-bez-populizmu-smorhunov
https://wz.lviv.ua/news/416148-pidgoretskij-zamok-ta-oboronni-muri-zhovkvi-planuyut-vidnoviti-u-2021-rotsi
https://wz.lviv.ua/news/416148-pidgoretskij-zamok-ta-oboronni-muri-zhovkvi-planuyut-vidnoviti-u-2021-rotsi
https://wz.lviv.ua/news/416148-pidgoretskij-zamok-ta-oboronni-muri-zhovkvi-planuyut-vidnoviti-u-2021-rotsi
https://wz.lviv.ua/news/416148-pidgoretskij-zamok-ta-oboronni-muri-zhovkvi-planuyut-vidnoviti-u-2021-rotsi
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224. На Сумщині встановили охоронні знаки біля історико-культурних пам’яток 

[Електронний ресурс] // SumyToday : [портал]. – 2020. – 11лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

http://sumy.today/news/culture/5884-na-sumshchyni-vstanovyly-okhoronni-znaky-bilia-

istorykokulturnykh-pamiatok.html. 

225. На Сумщині запровадять електронний облік об’єктів культурної спадщини 

[Електронний ресурс] // SumyToday : [портал]. – 2020. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2020. 

http://sumy.today/news/culture/5995-na-sumshchyni-zaprovadiat-elektronnyi-oblik-obiektiv-

kulturnoi-spadshchyny.html. 

Про нараду в Сумській ОДА з фахівцями групи охорони історико-культурної 

спадщини щодо моніторингу об’єктів історичної, археологічної спадщини та пам’яток 

монументального мистецтва для запровадження в області електронного обліку 

об’єктів культурної спадщини. 

226. На Сумщині 4 пам’ятки культури національного значення будуть внесені до 

проєкту «100 туристичних магнітів України» [Електронний ресурс] // SumyToday : 

[портал]. – 2020. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

21.07.2020. 

http://sumy.today/news/culture/6140-na-sumshchyni-4-pamiatky-kultury-natsionalnoho-

znachennia-budut-vneseni-do-proiektu-100-turystychnykh-mahnitiv-ukrainy.html. 

Прес-конференція голови Сумської ОДА Р. Грищенка стосовно розроблення 

проєктно-кошторисної документації на реставрацію  пам’яток архітектури, що 

будуть внесені до проєкту «100 туристичних магнітів України». 

227. Старожицька, Марія. Будівництво на кістках : чи може Меморіальний центр 

Голокосту «Бабин Яр» м. Київ зупинити нову забудову на місці розстрілів? 

[Електронний ресурс] / Марія Старожицька // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 1 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/budivnyctvo-na-kistkah. 
 

Реставраційні роботи 
 

228. Старовинну церкву у Шевченківському гаю Музеї народної архітектури та 

побуту у Львові планують відреставрувати за 3 місяці [Електронний ресурс] // RISU. 

Релігійно-інформ. служба України : [портал].– 2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2020. 

https://risu.ua/starovinnu-cerkvu-u-shevchenkivskomu-gayu-u-lvovi-planuyut-

vidrestavruvati-za-3-misyaci_n110183. 
 

Міжнародне співробітництво 
 

229. Кримськотатарський орнамент [орьнек] увійшов до попереднього списку 

нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] // День  : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 17.07.2020.  

http://sumy.today/news/culture/5884-na-sumshchyni-vstanovyly-okhoronni-znaky-bilia-istorykokulturnykh-pamiatok.html
http://sumy.today/news/culture/5884-na-sumshchyni-vstanovyly-okhoronni-znaky-bilia-istorykokulturnykh-pamiatok.html
http://sumy.today/news/culture/5995-na-sumshchyni-zaprovadiat-elektronnyi-oblik-obiektiv-kulturnoi-spadshchyny.html
http://sumy.today/news/culture/5995-na-sumshchyni-zaprovadiat-elektronnyi-oblik-obiektiv-kulturnoi-spadshchyny.html
http://sumy.today/news/culture/6140-na-sumshchyni-4-pamiatky-kultury-natsionalnoho-znachennia-budut-vneseni-do-proiektu-100-turystychnykh-mahnitiv-ukrainy.html
http://sumy.today/news/culture/6140-na-sumshchyni-4-pamiatky-kultury-natsionalnoho-znachennia-budut-vneseni-do-proiektu-100-turystychnykh-mahnitiv-ukrainy.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/budivnyctvo-na-kistkah
https://risu.ua/starovinnu-cerkvu-u-shevchenkivskomu-gayu-u-lvovi-planuyut-vidrestavruvati-za-3-misyaci_n110183
https://risu.ua/starovinnu-cerkvu-u-shevchenkivskomu-gayu-u-lvovi-planuyut-vidrestavruvati-za-3-misyaci_n110183
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https://day.kyiv.ua/uk/news/150720-krymskotatarskyy-ornament-uviyshov-do-poperednogo-

spysku-yunesko. 

230. Нежигай, Ілля. Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для 

захисту культурної спадщини в анексованому Криму  [Електронний ресурс] / Ілля 

Нежигай // UNN. Інформ. агенство «Укр. нац. новини» : [сайт]. – 2020. – 2лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.07.2020. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1878241-ukrayina-priyednalasya-do-protokolu-gaazkoyi-

konventsiyi-dlya-zakhistu-kulturnoyi-spadschini-v-aneksovanomu-krimu. 

231. Україна активізуватиме співпрацю з ЮНЕСКО щодо вирішення гострих 

проблем окупованого Криму [Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія].  – 2020. – 

17 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/170720-ukrayina-aktyvizuvatyme-spivpracyu-z-yunesko-

shchodo-rozvyazannya-gostryh-problem. 

Про нараду керівників секторів Нац. комісії України у справах ЮНЕСКО за участі 

заступниці міністра культури та інформаційної політики України, заступниці 

голови комісії  С. Фоменко, на якій розглядався стан співпраці України з ЮНЕСКО, 

зокрема в умовах пандемії COVID-19. 

 
Переміщення культурних цінностей 

 

232. «Коханці» Гудро повернулися у Музей Ханенків [Електронний ресурс] // 

Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 13 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 14.07.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/42942. 

 

Про повернення у фонди Нац. музею мистецтв Богдана та Варвари Ханенків  

(м. Київ) картини П. Гудро «Коханці, або Блудний син із повією», яку було вивезено під 

час нацистської окупації 1941–1943 рр., та її презентацію у музеї.1 
Див. № 209. 

РЕЛІГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
 

233. Гудима, Олександр. Якої правди шукають московські попи? [Електронний 

ресурс] / Олександр Гудима // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. – 24 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3616/2006/148372/. + право 

Про оскарження прихильниками РПЦ рішень зборів громад щодо їх переходу в 

ПЦУ та реєстрації цих переходів Вінницькою ОДА. 

234. Деркач, Марія. «Споруджувати на Львівщині храм конфесії, яка своїм 

центром має Москву, – аморально» [Електронний ресурс] : у Золочеві заблокували 

будівництво церкви Московського патріархату / Марія Деркач // Високий Замок : 

                                                           
1Див. також: Через 77 років після викрадення в Україну повернулася картина П’єра Луї Гудро «Закохані» [Електронний 

ресурс] // LB.ua : [сайт]. 2020. 14 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 17.07.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/07/14/461858_cherez_77_rokiv_pislya_vikradennya.html. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/150720-krymskotatarskyy-ornament-uviyshov-do-poperednogo-spysku-yunesko
https://day.kyiv.ua/uk/news/150720-krymskotatarskyy-ornament-uviyshov-do-poperednogo-spysku-yunesko
https://www.unn.com.ua/uk/news/1878241-ukrayina-priyednalasya-do-protokolu-gaazkoyi-konventsiyi-dlya-zakhistu-kulturnoyi-spadschini-v-aneksovanomu-krimu
https://www.unn.com.ua/uk/news/1878241-ukrayina-priyednalasya-do-protokolu-gaazkoyi-konventsiyi-dlya-zakhistu-kulturnoyi-spadschini-v-aneksovanomu-krimu
https://day.kyiv.ua/uk/news/170720-ukrayina-aktyvizuvatyme-spivpracyu-z-yunesko-shchodo-rozvyazannya-gostryh-problem
https://day.kyiv.ua/uk/news/170720-ukrayina-aktyvizuvatyme-spivpracyu-z-yunesko-shchodo-rozvyazannya-gostryh-problem
http://prostir.museum/ua/post/42942
https://umoloda.kyiv.ua/number/3616/2006/148372/
https://www.wz.lviv.ua/news/416569-sporudzhuvaty-na-lvivshchyni-khram-konfesii-iaka-svoim-tsentrom-maie-moskvu-amoralno
https://www.wz.lviv.ua/news/416569-sporudzhuvaty-na-lvivshchyni-khram-konfesii-iaka-svoim-tsentrom-maie-moskvu-amoralno
https://lb.ua/culture/2020/07/14/461858_cherez_77_rokiv_pislya_vikradennya.html
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[інтернет-версія]. – 2020. – 13 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 14.07.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/416569-sporudzhuvaty-na-lvivshchyni-khram-konfesii-iaka-

svoim-tsentrom-maie-moskvu-amoralno. 

Про рішення позачергової сесії Золочівської міськради про недопущення 

будівництва храму УПЦ МП у зв’язку з порушенням державних будівельних норм.1 

235. Козирєва, Тетяна. У Львові добіг кінця Всеукраїнський проєкт «Рукописна 

Біблія» [Електронний ресурс] : про завершення проєкту, започаткованого Українським 

біблійним товариством і Всеукраїнською Радою Церков/ Тетяна Козирєва // День : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.07.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/280720-u-lvovi-dobig-kincya-vseukrayinskyy-proekt-

rukopysna-bibliya. 

236. Ліщенко, Юлія. У Львові відкриють храм святого Івана-Павла ІІ 

[Електронний ресурс] : костел і сімейний центр освятить Папський елемозинарій – 

кардинал Конрад Краєвський / Юлія Ліщенко // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 

2020. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/416602-u-lvovi-vidkryiut-khram-sviatoho-ivana-pavla-ii. 

237. Окупаційна влада Криму постановила знести храм ПЦУ в Євпаторії 

[Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 2020. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 30.07.2020. 

https://novynarnia.com/2020/07/24/okupaczijna-vlada-krymu-postanovyla-znesty-hram-

pczu-v-yevpatoriyi/. 

238. Предстоятель ПЦУ [Митрополит Епіфаній] розповів, як в умовах карантину 

цьогоріч відзначатимуть день Хрещення Руси [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-

інформ. служба України : [портал]. – 2020. – 22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 22.07.2020. 

https://risu.ua/predstoyatel-pcu-rozpoviv-yak-v-umovah-karantinu-cogorich-vidznachatimut-

den-hreshchennya-rusi_n110381. 

239. ПЦУ та УПЦ МП відмовилися від проведення ходи в День хрещення Русі 

[Електронний ресурс] // LB.ua : [сайт]. – 2020. – 12 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 13.07.2020. 

https://lb.ua/society/2020/07/12/461674_ptsu_upts_mp_vidmovilis_vid.html. 

240. Шепель, Федір. Кропивницький: відзначили 1032-гу річницю хрещення 

Руси-України [Електронний ресурс] / Федір Шепель  // Голос України : [інтернет-

версія]. – 2020. – 30 лип. – Назва зекрана. – Текст і граф. дані. – Дата звернення: 

31.07.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/119400. 

Проведення урочистої академії «У світлі Володимирового Хрещення» у 

Кропивницькому музеї мистецтв. 

241. Таисия (Серпионова Эсфирь; матушка). По лестнице, ступенька за 

ступенькой... [Електронний ресурс] / Эсфирь Серпионова (матушка Таисия) ; 

                                                           
1Див. також: На Львівщині [у м. Золочеві] заблокували будівництво «самодіяльного» храму Московського патріархату 

[Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. 2020. 16 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 24.07.2020. 

https://novynarnia.com/2020/07/16/na-lvivshhyni-zablokuvaly/. 

https://www.wz.lviv.ua/news/416569-sporudzhuvaty-na-lvivshchyni-khram-konfesii-iaka-svoim-tsentrom-maie-moskvu-amoralno
https://www.wz.lviv.ua/news/416569-sporudzhuvaty-na-lvivshchyni-khram-konfesii-iaka-svoim-tsentrom-maie-moskvu-amoralno
https://day.kyiv.ua/uk/news/280720-u-lvovi-dobig-kincya-vseukrayinskyy-proekt-rukopysna-bibliya
https://day.kyiv.ua/uk/news/280720-u-lvovi-dobig-kincya-vseukrayinskyy-proekt-rukopysna-bibliya
https://www.wz.lviv.ua/news/416602-u-lvovi-vidkryiut-khram-sviatoho-ivana-pavla-ii
https://www.wz.lviv.ua/news/416602-u-lvovi-vidkryiut-khram-sviatoho-ivana-pavla-ii
https://novynarnia.com/2020/07/24/okupaczijna-vlada-krymu-postanovyla-znesty-hram-pczu-v-yevpatoriyi/
https://novynarnia.com/2020/07/24/okupaczijna-vlada-krymu-postanovyla-znesty-hram-pczu-v-yevpatoriyi/
https://risu.ua/predstoyatel-pcu-rozpoviv-yak-v-umovah-karantinu-cogorich-vidznachatimut-den-hreshchennya-rusi_n110381
https://risu.ua/predstoyatel-pcu-rozpoviv-yak-v-umovah-karantinu-cogorich-vidznachatimut-den-hreshchennya-rusi_n110381
https://lb.ua/society/2020/07/12/461674_ptsu_upts_mp_vidmovilis_vid.html
http://www.golos.com.ua/news/119400
https://novynarnia.com/2020/07/16/na-lvivshhyni-zablokuvaly/
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[спілкувалася] Т. Арсеньева // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 2 июля (№ 66–

67). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44672.php. 

Художниця, завідувачка іконописним відділенням Одеської духовної семінарії про 

історію його створення та діяльність. 
Див. № 12. 

ПОКАЖЧИК ПЕРСОНАЛІЙ 

Артемова Т. 112 

Бондар Т. 111 

Гоян Я. 48 

Жижко Н. 114 

Коваль І. 57 

Постернак С. 118 

Проскура Н. 71 

Тарновський-старший  В. 47 

Тетянич Ф. 187 

Федоренко С. 113 

Цимбал В. 201 

 

  

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/44672.php
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 

акад.                                     академічний (у назвах закладів) 

АРК                          Автономна Республіка Крим  

БК                              будинок культури  

ВУТ «Просвіта»  –              Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка                 

ім.    Т. Шевченка 

ГО                                        громадська організація 

з.д.м.                           заслужений діяч мистецтв (при прізвищах)  

з.м.н.тв.                               заслужений майстер народної творчості (при прізвищах)  

з.п.к.                           заслужений працівник культури (при прізвищах) 

держ.            державний (у назвах закладів)  

ДМШ                                  дитяча музична школа 

ДХШ                                   дитяча художня школа 

з.а.                      заслужений артист (при прізвищах) 

з.х.                           заслужений художник (при прізвищах) 

КМДА                           Київська міська державна адміністрація  

КНУКіМ                             Київський національний університет культури і мистецтв 

КНУТКіТ ім.                      Київський національний університет   

І. Карпенка-Карого            театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого 

муз.                          музичний (у назвах закладів) 

н.а.                           народний артист (при прізвищах) 

НАМУ                                Національна академія мистецтв України 

НАОМА   Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

НаУКМА                         Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

НБУВ                          Національна бібліотека України ім. В. Вернадського 

НМАУ                                  

ім. П. Чайковського             Національна музична академія України  ім. П. Чайковського 

НБУ                                     Національна  бібліотека України імені  Ярослава Мудрого    

ім. Ярослава Мудрого 

НСКУ                        Національна спілка композиторів України 

НСКмУ                         Національна спілка кінематографістів України 

НСКрУ                            Національна спілка краєзнавців  України  

НСПУ                         Національна спілка письменників України  

НСФхУ                         Національна спілка фотохудожників України 

НСХУ                          Національна спілка художників України 

н.х.                         народний художник (при прізвищах)  

нац.                                   національний (у назвах) 

обл.                         область, обласний (у назвах) 

ОДА                                    обласна державна  адміністрація 

ОТГ                        об’єднана територіальна громада 

ОУНБ                             обласна універсальна наукова бібліотека 

рос.                                   російський (у назвах ) 

укр.                                   український (у назвах) 

худож.                                художній (у назвах) 
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