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К 90 О. В. Паніматченко,  Т. Е. Пасічна,  В. А. Соломка, Ю. А. Шаховський ;  

М-во культури та інформ. політики України, НБУ імені Ярослава Мудрого, Інформ. 

центр з питань культури та мистецтва. – Київ, 2020. – 62 с.  
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КУЛЬТУРА 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Ситнік, Ольга. Мінкульт збирає культурних лідерів у Дніпрі [Електронний 

ресурс] / Ольга Ситнік // Укр. правда : [сайт]. – 2020. – 30 верес. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/09/30/242507/. 

Про програму та учасників Форуму культурних лідерів, організованого за 

ініціативи та підтримки МКІПУ спільно з Міжнародним мультидисциплiнарним 

фестивалем сучасного мистецтва ГогольFest. 

2. Троїцький, Владислав. Режисер Владислав Троїцький: Люди без вопросов – 

это или дураки, или подлецы [Електронний ресурс] / Владислав Троїцький ; 

[підготувала] С. Кочмар-Тимошенко // Укр. правда : [сайт]. – 2020. – 9 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/10/9/242607/. 

Наведено конспект виступу режисера, драматурга з.д.м. України В. Троїцького 

на Форумі культурних лідерів у м. Дніпрі. 

 
III Національний круглий стіл на тему «Мова» у м. Харкові 

3. Вернигор, Поліна. Мовний парадокс: дослідники визначили, якою мовою 

спілкуються та навчаються українські школярі [Електронний ресурс] / Поліна Вернигор // 

Bit.ua : [блог]. – 2020. – 21 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 21.10.2020. 

https://bit.ua/2020/10/mova-2/. 

Представлено тези виступу старшого наук. співробітника Інституту укр. мови 

НАН України О. Данилевської. 

4. Закон про мову має бути не просто документом, а дієвим інструментом – 

експерт [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 19 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3119921-zakon-pro-movu-mae-buti-ne-prosto-

dokumentom-a-dievim-instrumentom-ekspert.html. 

Наводяться думки координатора проєкту «Огляд стану української мови», 

керівника українського розмовного клубу в м. Донецьку (2012–2013 рр.) С. Стуканова. 

5. Кремінь назвав мовне питання одним із головних для держави [Електронний 

ресурс] / [Укрінформ] // Літ. Україна : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

https://litukraina.com.ua/2020/10/20/kremin-nazvav-movne-pitannja-odnim-iz-golovnih-

dlja-derzhavi/. 

Про виступ Уповноваженого із захисту державної мови Т. Кременя. 

 
ІV Національний  круглий стіл на тему «Щастя як мета» у м. Чернівцях 

6. Метою держави має бути щастя для кожного українця – учасники 

Національного круглого столу [Електронний ресурс] : [про учасників та хід] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 26 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 27.10.2020. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/09/30/242507/
https://life.pravda.com.ua/culture/2020/10/9/242607/
https://bit.ua/2020/10/mova-2/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3119921-zakon-pro-movu-mae-buti-ne-prosto-dokumentom-a-dievim-instrumentom-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3119921-zakon-pro-movu-mae-buti-ne-prosto-dokumentom-a-dievim-instrumentom-ekspert.html
https://litukraina.com.ua/2020/10/20/kremin-nazvav-movne-pitannja-odnim-iz-golovnih-dlja-derzhavi/
https://litukraina.com.ua/2020/10/20/kremin-nazvav-movne-pitannja-odnim-iz-golovnih-dlja-derzhavi/
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124272-metou-derzavi-mae-buti-sasta-dla-

koznogo-ukrainca-ucasniki-nacionalnogo-kruglogo-stolu.html. 

 
Культура в умовах адаптивного карантину 

7. Мушкин, Евгений. «Без сценария в шторм заходить нельзя». Мы поговорили с 

гендиректором ВДНГ о том, как не потерять контроль над ситуацией, когда все очень 

плохо [Електронний ресурс] / Евгений Мушкин ; [розмовляла] Р. Дудіна // Bit.ua : 

[онлайн-журнал]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 30.10.2020. 

https://bit.ua/2020/10/vdng-zhivi/. 

Генеральний директор Нац. комплексу «Еспоцентр України» (м. Київ) про 

роботу установи в період обмежень через коронавірус та благодійну діяльність. 

8. Трегуб, Ганна. Сенсорна депривація [Електронний ресурс] : чому культурну 

сферу не можна повністю перенести в онлайн / Ганна Трегуб // Укр. тиждень : 

[інтернет-журнал]. – 2020. – 18 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 23.10.2020. 

https://tyzhden.ua/Culture/248701. 

Див. № 136, 192, 197, 198, 208, 240. 

 

Культура і влада 

9. Семерей, Анастасія. Порнографія Ульяненка і пам’ятник-фалос від Матіос: 

кого ще цензурували в Україні [Електронний ресурс] / Анастасія Семерей, Наталя 

Корнієнко // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. – 

21 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

https://chytomo.com/pornohrafiia-ulianenka-i-pam-iatnyk-falos-vid-matios-koho-shche-

tsenzuruvaly-v-ukraini/. 

Про книги, які за незалежної України забороняли або намагалися цензурувати. 

 

Культура і суспільство 

10. Бут, Валентин. Валентин Бут: Культура ляльки-мотанки? [Електронний 

ресурс] / Валентин Бут // Крим. світлиця : [інтернет-версія]. – 2020. – 2 жовт. (№ 40). – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22691. 

Роздуми автора про духовну та матеріально-технічну складові культури, 

зокрема української. 

11. Соколенко, Наталя. Закликаємо консолідувати зусилля задля втілення 

українського державного проєкту меморіалізації Бабиного Яру [Електронний ресурс] / 

Наталя Соколенко // Укр. правда : [інтернет-видання]. – 2020. – 22 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.10.2020. 

https://blogs.pravda.com.ua/authors/sokolenko/5f9196ba52efc/. 

Про зустріч Ініціативної групи «Першого грудня» з Робочою групою з розробки 

концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру при Інституті історії України 

НАН України, на якій обговорювалася ситуація, що склалася навколо проєктів 

меморіалізації Бабиного Яру. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124272-metou-derzavi-mae-buti-sasta-dla-koznogo-ukrainca-ucasniki-nacionalnogo-kruglogo-stolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124272-metou-derzavi-mae-buti-sasta-dla-koznogo-ukrainca-ucasniki-nacionalnogo-kruglogo-stolu.html
https://bit.ua/2020/10/vdng-zhivi/
https://tyzhden.ua/Culture/248701
https://chytomo.com/pornohrafiia-ulianenka-i-pam-iatnyk-falos-vid-matios-koho-shche-tsenzuruvaly-v-ukraini/
https://chytomo.com/pornohrafiia-ulianenka-i-pam-iatnyk-falos-vid-matios-koho-shche-tsenzuruvaly-v-ukraini/
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22691
https://blogs.pravda.com.ua/authors/sokolenko/5f9196ba52efc/
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12. Прищепа, Ярослав. Під судом і «при свічках»: у Києві [під час акції «Справа 

Стуса. Читання при свічках»] читали книгу [В.] Кіпіані [«Справа Василя Стуса»] про 

Стуса [Електронний ресурс] / Ярослав Прищепа // Суспільне. Новини : [сайт]. – 2020. – 

20 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.10.2020. 

https://suspilne.media/72580-u-kievi-proveli-akciu-proti-cenzuri-do-ricnici-viroku-stusu/. 

13. Юсов, Андрій. Заява громадянського суспільства стосовно проєктів 

Меморіалу і Музею Голокосту в Києві [Електронний ресурс] : [про  необхідність 

підтримки саме українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру] / 

Андрій Юсов // Укр. правда : [інтернет-видання]. – 2020. – 5 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.10.2020 

https://blogs.pravda.com.ua/authors/yusov/5f7b8710b3856/.1 

 

Культурно-мистецькі заходи до пам’ятних дат, днів пам’яті, державних  

і релігійних свят 

14. Голованова, Іраїда. Ювілей з «гірчинкою» / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. – 2020. – 13 жовт. (№ 69). – С. 10. 

Про учасників та хід конференції у с. Романівка (Попільнянський р-н, 

Житомирська обл.) до  125-річчя від дня народження  поета, перекладача, 

мовознавця, громадського діяча М. Рильського, а також розповідь М. Г. Рильського – 

учасника конференції, голови Благодійного фонду М. Рильського «Троянди й виноград», 

онука поета – про причини, через які обласна влада не видала книгу до ювілею митця. 
 

День пам’яті жертв Бабиного Яру 

15. Катаєва, Марія. Кияни можуть побачити трагедію Бабиного Яру завдяки 

віртуальній реальності [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-

версія]. – 2020. – 30 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

01.10.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyyany-mozhut-pobachyty-trahediyu-babynoho-yaru-

zavdyaky-virtual-niy-real-nosti. 

Презентація проєкту віртуальної реальності «Бабин Яр» у Музейно-

виставковому центрі «Музей історії міста Києва».  

16. «Костюмы к Хэллоуину»: в Бабьем Яру – новый арт-объект в память о 

жертвах трагедии [Електронний ресурс] // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. – 

29 сент. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.09.2020. 

https://vn.mk.ua/kostyumy-k-hellouinu-v-babem-yaru-novyj-art-obekt-v-pamyat-o-zhertvah-

tragedii/. 

Про встановлення скульптур-інсталяцій, які символізують трагічну загибель 

людей на місці масових розстрілів, та враження від артобʼєктів деяких киян. 

17. Кочкина, Марина. Пам’ять жертв Бабиного Яру вшановуватимуть 

закладанням каменів спотикань [Електронний ресурс] / Марина Кочкина // Інформ. 

                                                             
1 Див. також: «Співпраця з країною-агресором у царині історичної пам’яті – ще один вимір капітуляції» [Електронний 
ресурс] : заява громадськості // Високий Замок : [інтернет-версія]. 2020. 6 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 07.10.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/421703-spivpratsia-z-krainoiu-ahresorom-u-tsaryni-istorychnoi-pamiati-shche-odyn-vymir-

kapituliatsii-zaiava-hromadskosti. 

https://suspilne.media/72580-u-kievi-proveli-akciu-proti-cenzuri-do-ricnici-viroku-stusu/
https://suspilne.media/72580-u-kievi-proveli-akciu-proti-cenzuri-do-ricnici-viroku-stusu/
https://suspilne.media/72580-u-kievi-proveli-akciu-proti-cenzuri-do-ricnici-viroku-stusu/
https://suspilne.media/72580-u-kievi-proveli-akciu-proti-cenzuri-do-ricnici-viroku-stusu/
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yusov/5f7b8710b3856/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyyany-mozhut-pobachyty-trahediyu-babynoho-yaru-zavdyaky-virtual-niy-real-nosti
https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyyany-mozhut-pobachyty-trahediyu-babynoho-yaru-zavdyaky-virtual-niy-real-nosti
https://vn.mk.ua/kostyumy-k-hellouinu-v-babem-yaru-novyj-art-obekt-v-pamyat-o-zhertvah-tragedii/
https://vn.mk.ua/kostyumy-k-hellouinu-v-babem-yaru-novyj-art-obekt-v-pamyat-o-zhertvah-tragedii/
https://www.poglyad.tv/pam-yat-zhertv-babynogo-yaru-vshanovuvatymut-zakladannyam-kameniv-spotykan/
https://www.poglyad.tv/pam-yat-zhertv-babynogo-yaru-vshanovuvatymut-zakladannyam-kameniv-spotykan/
https://www.wz.lviv.ua/news/421703-spivpratsia-z-krainoiu-ahresorom-u-tsaryni-istorychnoi-pamiati-shche-odyn-vymir-kapituliatsii-zaiava-hromadskosti
https://www.wz.lviv.ua/news/421703-spivpratsia-z-krainoiu-ahresorom-u-tsaryni-istorychnoi-pamiati-shche-odyn-vymir-kapituliatsii-zaiava-hromadskosti
https://www.wz.lviv.ua/news/421703-spivpratsia-z-krainoiu-ahresorom-u-tsaryni-istorychnoi-pamiati-shche-odyn-vymir-kapituliatsii-zaiava-hromadskosti
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агенція «Погляд» : [сайт]. – 2020. – 6 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 07.10.2020. 

https://www.poglyad.tv/pam-yat-zhertv-babynogo-yaru-vshanovuvatymut-zakladannyam-

kameniv-spotykan/. 

Про старт проєкту «Один камінь, одне життя – 80 каменів спотикання для 

Києва» Укр. центру вивчення історії Голокосту (м. Київ). До 80-ї річниці трагедії у 

Бабиному Яру. 

 

День захисника України 

18. «Город Героев»: в Мариуполе презентовали арт-проект, посвященный 

погибшим на Донбассе [Електронний ресурс] // Донец. новости : регион. портал 

Донбасса. – 2020. – 17 окт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

19.10.2020. 

https://dnews.dn.ua/news/756185. 

Про проєкт «Місто Героїв» та його презентацію у м. Маріуполі (Донецька обл.). 

19. Кочкина, Марина. Кримський дім та музей просто неба [Нац. музей народної 

архітектури та побуту України (м. Київ, с. Пирогів)] запрошують на День захисника 

України [Електронний ресурс] : [програма культурно-мистецьких заходів] / Марина 

Кочкина // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 2020. – 12 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://www.poglyad.tv/krymskyj-dim-ta-muzej-prosto-neba-zaproshuyut-na-den-zahysnyka-

ukrayiny/. 

20. Лук’янчук, Георгій. Освячення стіни пам’яті до Дня захисника України 

[Електронний ресурс] / Георгій Лук’янчук // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2020. – 

15–21 жовт. (№ 42). –  С. 3. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

19.10.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/10/ch.-42-1094-15-21-zhovtnia-2020.pdf. 

Про урочисте відкриття та освячення пам’ятного хреста і меморіальної дошки 

на честь загиблих захисників України у Дарницькому р-ні м. Києва. 

21. Лук’янчук, Георгій. Шана загиблим, честь героям! [Електронний ресурс] / 

Георгій Лук’янчук // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2020. – 22–28 жовт. (№ 43). 

– С. 1. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/10/ch.-43-1095-22-28-zhovtnia-2020.pdf. 

Урочисті заходи у містах Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, Полтаві. 

22. Малімон, Наталія. У Луцьку відкрили виставку друкованих матеріалів УПА 

[Електронний ресурс] / Наталія Малімон // День: [інтернет-версія]. – 2020. – 14 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/141020-u-lucku-vidkryly-vystavku-drukovanyh-materialiv-upa. 

Виставка «Клич нескорених» у Волинському обл. краєзнавчому музеї. 

23. У Київській ОДА [до Дня захисника України та Міжнародного дня людей з 

інвалідністю] відбулася презентація соціального [фото]проєкту «Феї та лицарі» 

[Електронний ресурс] // Моя Київщина : [портал]. – 2020. – 12 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://mykyivregion.com.ua/news/u-kiyivskii-oda-vidbulas-prezentaciya-socialnogo-

projektu-feyi-ta-licari-foto.  

https://www.poglyad.tv/pam-yat-zhertv-babynogo-yaru-vshanovuvatymut-zakladannyam-kameniv-spotykan/
https://www.poglyad.tv/pam-yat-zhertv-babynogo-yaru-vshanovuvatymut-zakladannyam-kameniv-spotykan/
https://dnews.dn.ua/news/756185
https://www.poglyad.tv/krymskyj-dim-ta-muzej-prosto-neba-zaproshuyut-na-den-zahysnyka-ukrayiny/
https://www.poglyad.tv/krymskyj-dim-ta-muzej-prosto-neba-zaproshuyut-na-den-zahysnyka-ukrayiny/
https://www.poglyad.tv/krymskyj-dim-ta-muzej-prosto-neba-zaproshuyut-na-den-zahysnyka-ukrayiny/
https://www.poglyad.tv/krymskyj-dim-ta-muzej-prosto-neba-zaproshuyut-na-den-zahysnyka-ukrayiny/
https://www.poglyad.tv/krymskyj-dim-ta-muzej-prosto-neba-zaproshuyut-na-den-zahysnyka-ukrayiny/
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/10/ch.-42-1094-15-21-zhovtnia-2020.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/10/ch.-43-1095-22-28-zhovtnia-2020.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/news/141020-u-lucku-vidkryly-vystavku-drukovanyh-materialiv-upa
https://mykyivregion.com.ua/news/u-kiyivskii-oda-vidbulas-prezentaciya-socialnogo-projektu-feyi-ta-licari-foto
https://mykyivregion.com.ua/news/u-kiyivskii-oda-vidbulas-prezentaciya-socialnogo-projektu-feyi-ta-licari-foto
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24. У Дніпровській міськраді до Дня захисника України відкрилась виставка 

«Сильне місто незалежної країни» [Електронний ресурс] // Днепр вечер. : [інтернет-

версія]. – 2020. – 13 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

15.10.2020. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/u-dniprovskiy-miskradi-do-dnya-zahisnika-ukrayini-

vidkrilas-vistavka-silne-misto-nezalezhnoyi-krayini.html. 

25. У Рівному [в обласному краєзнавчому музеї] відкрили виставку «Проти 

Голіафа» про діячів ОУН-УПА [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

видання]. – 2020. – 12 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

13.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3116464-u-rivnomu-vidkrili-vistavku-proti-goliafa-

pro-diaciv-ounupa.html. 

 

Фестивалі, конкурси 

26. Цьогорічний [ХІ] Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на 

Хортиці» проходить онлайн [Електронний ресурс] : [програма] // Запоріз. правда : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 16 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 19.10.2020. 

https://zp-pravda.info/2020/10/16/tsohorichnyi-vseukrainskyi-kozatskyi-festyval-pokrova-

na-khortytsi-prokhodyt-onlain/. 
 

Культура і новітні технології 

27. Будем ваять по-новому [Електронний ресурс] // Веч. Одесса : [інтернет-

версія]. – 2020. – 22 окт. [№ 113–114]. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 23.10.2020. – На сайті зазначено № 104–105. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45307.php. 

Про виставку у дворику Одеського худож. музею 3D-моделей старовинних і 

сучасних скульптур у рамках проєкту «Дуже цифрові резиденції», реалізованого за 

підтримки Укр. культурного фонду. 

28. На исторических достопримечательностях Николаева появятся таблички с 

QR-кодами [Електронний ресурс] // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. – 13 окт. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://vn.mk.ua/na-istoricheskih-dostoprimechatelnostyah-nikolaeva-poyavyatsya-tablichki-

s-qr-kodami/. 

Про проєкт створення інноваційного туристичного пішохідного гіда 

«MykolaivSmartRoute» з інформацією про місто та його історичні пам’ятки. Проєкт 

реалізує Агенція розвитку м. Миколаєва. 

29. У Кропивницькому креативний простір запустив онлайн-бібліотеку 

[Електронний ресурс] : креативний ІТ-простір KOWO запустив сайт власної 

бібліотеки, де можна бронювати книги онлайн // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. – 

2020. – 9 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/61175-u-kropyvnytskomu-kreatyvnyi-prostir-zapustyv-onlain-

biblioteku. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/u-dniprovskiy-miskradi-do-dnya-zahisnika-ukrayini-vidkrilas-vistavka-silne-misto-nezalezhnoyi-krayini.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/u-dniprovskiy-miskradi-do-dnya-zahisnika-ukrayini-vidkrilas-vistavka-silne-misto-nezalezhnoyi-krayini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3116464-u-rivnomu-vidkrili-vistavku-proti-goliafa-pro-diaciv-ounupa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3116464-u-rivnomu-vidkrili-vistavku-proti-goliafa-pro-diaciv-ounupa.html
https://zp-pravda.info/2020/10/16/tsohorichnyi-vseukrainskyi-kozatskyi-festyval-pokrova-na-khortytsi-prokhodyt-onlain/
https://zp-pravda.info/2020/10/16/tsohorichnyi-vseukrainskyi-kozatskyi-festyval-pokrova-na-khortytsi-prokhodyt-onlain/
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45307.php
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45307.php
https://vn.mk.ua/na-istoricheskih-dostoprimechatelnostyah-nikolaeva-poyavyatsya-tablichki-s-qr-kodami/
https://vn.mk.ua/na-istoricheskih-dostoprimechatelnostyah-nikolaeva-poyavyatsya-tablichki-s-qr-kodami/
https://gre4ka.info/suspilstvo/61175-u-kropyvnytskomu-kreatyvnyi-prostir-zapustyv-onlain-biblioteku
https://gre4ka.info/suspilstvo/61175-u-kropyvnytskomu-kreatyvnyi-prostir-zapustyv-onlain-biblioteku
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30. У Полтаві створили інтерактивну мапу [«Віртуальні мандрівки 

Полтавщиною»], яка знайомить з пам’ятками археології [Електронний ресурс] : [про 

проєкт] // Детектор медіа : [інтернет-видання]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

https://ms.detector.media/trendi/post/25847/2020-10-29-u-poltavi-stvorili-interaktivnu-

mapu-yaka-znaiomit-z-pamyatkami-arkheologii/. 

 

Захист інформаційного простору України 

31. Андрейковець, Костя. РНБО: Користувачів [соцмережі] «ВКонтакте» почнуть 

брати на облік через пів року [в рамках нової стратегії інформаційної безпеки] 

[Електронний ресурс] / Костя Андрейковець // theБабель : [сайт]. – 2020. – 2 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

https://babel.ua/news/52172-rnbo-koristuvachiv-vkontakte-pochnut-brati-na-oblik-cherez-

pivroku. 

32. Закусило, Мар’яна. Головним джерелом проросійської пропаганди в 

українських медіа виступає «Опозиційна платформа – За життя» – моніторинг 

[Електронний ресурс] / Мар’яна Закусило // Детектор медіа : [інтернет-видання]. – 2020. – 

22 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.10.2020. 

https://detector.media/infospace/article/181790/2020-10-22-golovnim-dzherelom-

prorosiiskoi-propagandi-v-ukrainskikh-media-vistupae-opozitsiina-platforma-za-zhittya-

monitoring/. 

33. Коваленко, Оксана. Зеленський планує створити міжнародний офіс для 

боротьби з дезінформацією і пропагандою. Хто й навіщо це придумав і звідки гроші – 

розповідаємо все по порядку [Електронний ресурс] / Оксана Коваленко // theБабель : 

[сайт]. – 2020. – 28 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

29.10.2020. 

https://babel.ua/texts/53612-zelenskiy-planuye-stvoriti-mizhnarodniy-ofis-dlya-borotbi-z-

dezinformaciyeyu-i-propagandoyu-hto-y-navishcho-ce-pridumav-i-zvidki-groshi-

rozpovidayemo-vse-po-poryadku. 

34. Масний, В’ячеслав. Агресія та пропаганда: в Україну заборонили ввозити три 

російські дитячі книжки [Електронний ресурс] / В’ячеслав Масний // Суспільне. Новини : 

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

26.10.2020. 

https://suspilne.media/73296-agresia-ta-propaganda-v-ukrainu-zaboronili-vvoziti-tri-rosijski-

ditaci-knizki/. 

35. СБУ просит Google и Apple заблокировать приложения запрещенных 

российских соцсетей [Електронний ресурс] // Донец. новости : регион. портал 

Донбасса. – 2020. – 9 окт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

13.10.2020. 

https://dnews.dn.ua/news/755812. 

 

Культура та мистецтво у прифронтовій зоні 

36. Море без мусора: на Донетчине [в Центрі сучасного мистецтва  

ім. А. Куїнджі] открыли выставку картин из пластиковых крышек [Електронний 

https://ms.detector.media/trendi/post/25847/2020-10-29-u-poltavi-stvorili-interaktivnu-mapu-yaka-znaiomit-z-pamyatkami-arkheologii/
https://ms.detector.media/trendi/post/25847/2020-10-29-u-poltavi-stvorili-interaktivnu-mapu-yaka-znaiomit-z-pamyatkami-arkheologii/
https://babel.ua/team/kostya-andreykovec
https://babel.ua/news/52172-rnbo-koristuvachiv-vkontakte-pochnut-brati-na-oblik-cherez-pivroku
https://babel.ua/news/52172-rnbo-koristuvachiv-vkontakte-pochnut-brati-na-oblik-cherez-pivroku
https://babel.ua/team/kostya-andreykovec
https://detector.media/infospace/article/181790/2020-10-22-golovnim-dzherelom-prorosiiskoi-propagandi-v-ukrainskikh-media-vistupae-opozitsiina-platforma-za-zhittya-monitoring/
https://detector.media/infospace/article/181790/2020-10-22-golovnim-dzherelom-prorosiiskoi-propagandi-v-ukrainskikh-media-vistupae-opozitsiina-platforma-za-zhittya-monitoring/
https://detector.media/infospace/article/181790/2020-10-22-golovnim-dzherelom-prorosiiskoi-propagandi-v-ukrainskikh-media-vistupae-opozitsiina-platforma-za-zhittya-monitoring/
https://babel.ua/texts/53612-zelenskiy-planuye-stvoriti-mizhnarodniy-ofis-dlya-borotbi-z-dezinformaciyeyu-i-propagandoyu-hto-y-navishcho-ce-pridumav-i-zvidki-groshi-rozpovidayemo-vse-po-poryadku
https://babel.ua/texts/53612-zelenskiy-planuye-stvoriti-mizhnarodniy-ofis-dlya-borotbi-z-dezinformaciyeyu-i-propagandoyu-hto-y-navishcho-ce-pridumav-i-zvidki-groshi-rozpovidayemo-vse-po-poryadku
https://babel.ua/texts/53612-zelenskiy-planuye-stvoriti-mizhnarodniy-ofis-dlya-borotbi-z-dezinformaciyeyu-i-propagandoyu-hto-y-navishcho-ce-pridumav-i-zvidki-groshi-rozpovidayemo-vse-po-poryadku
https://babel.ua/team/oksana-kovalenko
https://babel.ua/texts/53612-zelenskiy-planuye-stvoriti-mizhnarodniy-ofis-dlya-borotbi-z-dezinformaciyeyu-i-propagandoyu-hto-y-navishcho-ce-pridumav-i-zvidki-groshi-rozpovidayemo-vse-po-poryadku
https://babel.ua/texts/53612-zelenskiy-planuye-stvoriti-mizhnarodniy-ofis-dlya-borotbi-z-dezinformaciyeyu-i-propagandoyu-hto-y-navishcho-ce-pridumav-i-zvidki-groshi-rozpovidayemo-vse-po-poryadku
https://babel.ua/texts/53612-zelenskiy-planuye-stvoriti-mizhnarodniy-ofis-dlya-borotbi-z-dezinformaciyeyu-i-propagandoyu-hto-y-navishcho-ce-pridumav-i-zvidki-groshi-rozpovidayemo-vse-po-poryadku
https://suspilne.media/73296-agresia-ta-propaganda-v-ukrainu-zaboronili-vvoziti-tri-rosijski-ditaci-knizki/
https://suspilne.media/73296-agresia-ta-propaganda-v-ukrainu-zaboronili-vvoziti-tri-rosijski-ditaci-knizki/
https://dnews.dn.ua/news/755812
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ресурс] // Донец. новости : регион. портал Донбасса. – 2020. – 21 окт. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

https://dnews.dn.ua/news/756341. 

37. Радченко, Вікторія. Зі Старобільськом у серці… [Електронний ресурс] / 

Вікторія Радченко // Луганщина. UA : [інтернет-версія]. – 2020. – 14 жовт. (№ 35). –  

С. 8. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2020. 

http://luganskua.com/archive/185/. 

Про реалізацію творчого проєкту дослідницької арт-резиденції «Аура міста» в 

м. Старобільську (Луганська обл.) та презентацію його результатів (виставки 

творчих робіт) у містах Старобільську, Львові та Києві. 

38. У Краматорську [Донецькому обласному краєзнавчому музеї за підтримки 

Українського культурного фонду] відкрили виставку «Ген непокори [: хроніки 

українського спротиву на Донеччині від першої половини ХХ століття до 1991 року”]» 

[Електронний ресурс] // Укр. тиждень : [інтернет-журнал]. – 2020. – 27жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.10.2020. 

https://tyzhden.ua/News/249162. 

 

Краєзнавство 

39. Кавун, Микола. Села, об’єднані річкою / Микола Кавун // Вінниччина. – 2020. 

– 23 верес. (№ 39). – С. 9. 

Про вихід у світ книги краєзнавиці О. Рудник «Села над річкою Скибою та їх 

сусіди». 

40. На Сумщині вийшла книга про Могрицю [Електронний ресурс] // SumyToday: 

[портал]. – 2020. – 21 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.10.2020. 

http://sumy.today/news/culture/9689-na-sumshchyni-vyishla-knyha-pro-mohrytsiu.html. 

Про вихід у світ історико-краєзнавчих матеріалів «Могриця правічна. Голос Кліо 

з теренів літописного Псла» М. Охріменка до 350-річчя заснування с. Могриця 

(Сумська обл.). 

41. Яновський, Сергій. Як козаки під Херсоном гуляли [Електронний ресурс] / 

Сергій Яновський // Новий день : [інтернет-видання]. – 2020. – 22 верес. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.09.2020. 

https://newday.kherson.ua/yak-kozaki-pid-hersonom-gulyali/. 

Про нові книги краєзнавця та геральдиста О. Паталаха «Станиці над Бугом» 

та «Від Січі до Чорноморії. Запорозьке та Чорноморське козацтво в російсько-

турецьких війнах другої половини XVIII століття» (вид-во «Темпора», м. Київ). 
 

Благодійництво, меценатство, спонсорство 

42. Американська художниця [українського походження] подарувала луцькому 

[Художньому] музею свої картини [Електронний ресурс] : Христина Козюк 

презентувала три свої полотна // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 19 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 20.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/164603-amerykanska-khudozhnytsia-podaruvala-lutskomu-

muzeiu-svoi-kartyny. 

https://dnews.dn.ua/news/756341
http://luganskua.com/archive/185/
https://tyzhden.ua/News/249162
http://sumy.today/news/culture/9689-na-sumshchyni-vyishla-knyha-pro-mohrytsiu.html
http://sumy.today/news/culture/9689-na-sumshchyni-vyishla-knyha-pro-mohrytsiu.html
https://newday.kherson.ua/yak-kozaki-pid-hersonom-gulyali/
https://www.volyn.com.ua/news/164603-amerykanska-khudozhnytsia-podaruvala-lutskomu-muzeiu-svoi-kartyny
https://www.volyn.com.ua/news/164603-amerykanska-khudozhnytsia-podaruvala-lutskomu-muzeiu-svoi-kartyny
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43. Катаєва, Марія. Київський дитячий театр [-студія Kolesiko]  збирає кошти на 

благодійну виставу [«Руда сімейка» за мотивами твору Я. Екхольма «Тутта Карлсон 

перша і єдина, Людвіг Чотирнадцятий та інші»] [Електронний ресурс] / Марія Катаєва 

// Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-kyy-dytyachyy-teatr-zbyraye-koshty-na-blahodiynu-

vystavu. 

44. Луцький художник подарував [Художньому] музею [міста Луцька] картину, 

де човен символізує з’їзд монархів [Електронний ресурс] : Олександр Дишко 

презентував музею свою картину «З’їзд європейських монархів у Луцьку 1429 року» // 

Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 12 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/164006-lutskyi-khudozhnyk-podaruvav-muzeiu-svoiu-

kartynu. 

45. 90 подарков к 100-летию Сумского музея [Електронний ресурс] // Ваш шанс : 

обществ.-деловой еженедельник : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 окт. (№ 40). –  Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=80060&in=812. 

Про передання сумчанами – керівником приватного музею «Причал Одіссея»  

С. Гуцаном і Р. Бобковим у дар предметів київської археологічної культури III–V ст. 

Сумському обл. краєзнавчому музею. 

46. Савченко, Марина. На Херсонщині добудовують садибу Остапа Вишні 

[Електронний ресурс] / Марина Савченко // Новий день : [інтернет-видання]. – 2020. – 

30 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.09.2020. 

https://newday.kherson.ua/na-hersonshhini-dobudovujut-sadibu-ostapa-vishni/. 

Про хід робіт з відродження об’єкта історико-культурної спадщини – музею-

садиби Остапа Вишні у с. Кринки (Олешківський р-н, Херсонська обл.). Проєкт 

реалізується за підтримки столичного підприємця С. Одарича. 

47. Шиба, Богдан. Навіщо Шиба вкладає свої гроші у молодіжні культурні 

проєкти [Електронний ресурс] : кандидат на посаду Луцького міського голови Богдан 

Шиба розповів, навіщо фінансує проєкти «ГаРмИдЕр ангар-stage» та фестиваль 

«Фронтера» і чому жодного разу не відвідав вручення нагороди «Людина року 

Волинського краю» / Богдан Шиба ; [інтерв’ю вели] О. Криштоф, А. Качина // Волинь-

нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 9 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163869-navishcho-shyba-vkladaie-svoi-hroshi-u-

molodizhni-kulturni-proiekty-video. 

48. Яновський, Сергій. Гроші на бестселери херсонській книгозбірні меценати 

надали [Електронний ресурс] / Сергій Яновський // Новий день : [інтернет-видання]. – 

2020. – 12 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://newday.kherson.ua/groshi-na-bestseleri-hersonskij-knigozbirni-mecenati-nadali/. 

Про придбання книжок Херсонською ОУНБ ім. Олеся Гончара за кошти 

спонсорів та меценатів. 

Див. № 42, 231. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-kyy-dytyachyy-teatr-zbyraye-koshty-na-blahodiynu-vystavu
https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyivs-kyy-dytyachyy-teatr-zbyraye-koshty-na-blahodiynu-vystavu
https://www.volyn.com.ua/news/164006-lutskyi-khudozhnyk-podaruvav-muzeiu-svoiu-kartynu
https://www.volyn.com.ua/news/164006-lutskyi-khudozhnyk-podaruvav-muzeiu-svoiu-kartynu
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=80060&in=812
https://newday.kherson.ua/na-hersonshhini-dobudovujut-sadibu-ostapa-vishni/
https://www.volyn.com.ua/news/163869-navishcho-shyba-vkladaie-svoi-hroshi-u-molodizhni-kulturni-proiekty-video
https://www.volyn.com.ua/news/163869-navishcho-shyba-vkladaie-svoi-hroshi-u-molodizhni-kulturni-proiekty-video
https://newday.kherson.ua/groshi-na-bestseleri-hersonskij-knigozbirni-mecenati-nadali/
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Соціальні культурно-мистецькі проєкти та ініціативи 

49. Бабенко, Іван. Життя всередині... метафори [Електронний ресурс] / Іван 

Бабенко // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 07.10.2020 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/zhyttya-vseredyni-metafory. 

Прем’єра інтерактивної мультимедійної соціальної вистави «Contact Line» 

«Театру нового покоління» у рамках соціального проєкту «Я-ДіЯ» у Нац. центрі 

ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ). Режисерка-

постановниця – О. Данилюк. 

50. Базиленко, Ірина. Бібліотека – позитивний простір [Електронний ресурс] / 

Ірина Базиленко // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/37/mode/1up. 

 Про мініпроєкт з профілактики та протидії булінгу «Бібліотека – позитивний 

простір», започаткований Центральною міською бібліотекою для дітей ім. Шури 

Кобера і Віті Хоменка м. Миколаєва. 

51. Журавель, Людмила. Нужна помощь: в Днепре ищет помещение Центр 

инклюзивного творчества [Електронний ресурс] / Людмила Журавель, Венера 

Шевченко // Днепр вечер. : [інтернет-версія]. – 2020. – 19 окт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/nuzhna-pomoshh-v-dnepre-ishhet-pomeshhenie-tsentr-

inklyuzivnogo-tvorchestva.html. 

Режисерка інклюзивного театру «Незабудки» (м. Дніпро) про його діяльність, 

досягнення вихованців, ідею створення Центру інклюзивної творчості, проблеми з 

приміщенням, а також мати дитини із синдромом Дауна про потребу у створенні 

такого центру в місті. 

52. Крутько, Дар’я. У Львові створили колекцію хустин з картин, намальованих 

дітьми з інвалідністю [Електронний ресурс] : принт кожної хустини – це картини, 

намальовані дітьми в рамках занять арт-терапії у «Сонячній майстерні» / Дар’я 

Крутько // Хмарочос : київ. міськ. журн. : [онлайн-видання]. – 2020. – 15 жовт. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/15/u-lvovi-stvoryly-kolektsiyu-hustyn-z-kartyn-

namalovanyh-ditmy-z-invalidnistyu/. 

Про проєкт «Руйнувати бар’єри легко. Разом!» зі створення та продажу 

капсульної колекції чоловічих і жіночих хустин. Мета – через мистецтво та моду 

привернути увагу до теми інклюзії, а також допомогти облаштувати центр арт-

терапії «Сонячна майстерня».  

53. Паламарчук, Павло. У Львові [в МолоДвіжЦентрі] представили виставку про 

емоції дітей з інвалідністю [Електронний ресурс] / Павло Паламарчук // День : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 9 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.10.2020 

https://day.kyiv.ua/uk/news/091020-u-lvovi-predstavyly-vystavku-pro-emociyi-ditey-z-

invalidnistyu. 

Про спільний проєкт «Погляд» художниці А. Коломієць та учасників 

інклюзивного гуртка «Творча майстерня». 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/zhyttya-vseredyni-metafory
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/37/mode/1up
https://dv-gazeta.info/dneprnews/nuzhna-pomoshh-v-dnepre-ishhet-pomeshhenie-tsentr-inklyuzivnogo-tvorchestva.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/nuzhna-pomoshh-v-dnepre-ishhet-pomeshhenie-tsentr-inklyuzivnogo-tvorchestva.html
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/15/u-lvovi-stvoryly-kolektsiyu-hustyn-z-kartyn-namalovanyh-ditmy-z-invalidnistyu/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/15/u-lvovi-stvoryly-kolektsiyu-hustyn-z-kartyn-namalovanyh-ditmy-z-invalidnistyu/
https://day.kyiv.ua/uk/news/091020-u-lvovi-predstavyly-vystavku-pro-emociyi-ditey-z-invalidnistyu
https://day.kyiv.ua/uk/news/091020-u-lvovi-predstavyly-vystavku-pro-emociyi-ditey-z-invalidnistyu
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54. Савельева, Татьяна. Особенный фестиваль особенного искусства  

[Електронний ресурс]: в Интернете прошла социально-художественная акция 

«Обреченные на счастье» / Татьяна Савельева ; [інтерв’ю вів] В. Сергеев // Ваш шанс : 

обществ.-деловой еженедельник : [інтернет-версія]. – 2020. – 28 окт. (№ 43). –  Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.10.2020. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=815&ir=375. 

Режисерка-постановниця театрального колективу «Перлинки» Сумського обл. 

центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю про участь театру 

в соціально-мистецькій акції «Приречені на щастя» – міжнародному 

театралізованому фестивалі творчості інтегрованих колективів за участі людей з 

інвалідністю, а також про хід, учасників і програму заходу. 

55. Стрельникова, Ирина. В Харькове женщинам посвятили масштабный 

фестиваль [Електронний ресурс] / Ирина Стрельникова // Веч. Харьков : [інтернет-

версія]. – 2020. – 27 сент. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.09.2020. 

https://vecherniy.kharkov.ua/news/174359/. 

Про мету та програму V фестивалю Inclusion Fest – 2020 у м. Харкові. 

56. Telegram-стікери і поетичний Youtube-батл – як юзерів перетворюють на 

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

[портал]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

08.10.2020. 

https://chytomo.com/telegram-stikery-i-poetychnyj-youtube-batl-iak-iuzeriv-peretvoriuiut-

na-chytachiv/. 

Про соціальний проєкт із популяризації читання серед молоді «Читай & 

Фантазуй», реалізація якого відбувається за підтримки Укр. культурного фонду та 

Культурно-видавничого проєкту «Книжка року».1 

Див. № 23. 

Культура та мистецтво для людей з інвалідністю 

57. Волинській обласній бібліотеці для дітей [(м. Луцьк) в рамках проєкту 

«Книга, що долає бар’єри», реалізованого за підтримки Українського культурного 

фонду та за сприяння Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка 

інвалідів – УСІ»] подарували книги шрифтом Брайля [Електронний ресурс] // Волинь-

нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 18 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 19.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/164561-volynskii-oblasnii-bibliotetsi-dlia-ditei-podaruvaly-

knyhy-shryftom-brailia. 

58. Гринько, Ольга. У Львові [працівники ресурсного центру Національного 

університету «Львівська політехніка» за підтримки Українського культурного фонду] 

видали 780 книг шрифтом Брайля, які поповнять бібліотеки по всій Україні 

[координатор проєкту О. Потимко] [Електронний ресурс] / Ольга Гринько // Zaxid.net : 

                                                             
1Див. також: Реп-батл, тролейбус та книги: запустили рекламну кампанію читання [«Читай & Фантазуй»] [Електронний 

ресурс] // Platfor.ma : [інтернет-журнал]. 2020. 27 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 28.10.2020. 

https://platfor.ma/rep-batl-trolejbus-ta-knygy-zapustyly-reklamnu-kampaniyu-chytannya-chytaj-fantazuj/; Смак до 

читання: як команда «Читай & Фантазуй» повертає любов до книжок [Електронний ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. 2020. 
27 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 30.10.2020. https://umoloda.kyiv.ua/number/3653/164/151297/. 

 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=815&ir=375
https://vecherniy.kharkov.ua/news/174359/
https://chytomo.com/telegram-stikery-i-poetychnyj-youtube-batl-iak-iuzeriv-peretvoriuiut-na-chytachiv/
https://chytomo.com/telegram-stikery-i-poetychnyj-youtube-batl-iak-iuzeriv-peretvoriuiut-na-chytachiv/
https://www.volyn.com.ua/news/164561-volynskii-oblasnii-bibliotetsi-dlia-ditei-podaruvaly-knyhy-shryftom-brailia
https://www.volyn.com.ua/news/164561-volynskii-oblasnii-bibliotetsi-dlia-ditei-podaruvaly-knyhy-shryftom-brailia
https://platfor.ma/rep-batl-trolejbus-ta-knygy-zapustyly-reklamnu-kampaniyu-chytannya-chytaj-fantazuj/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3653/164/151297/
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[інтернет-видання]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 08.10.2020. 

https://zaxid.net/u_lvovi_vidali_780_inklyuzivnih_knig_yaki_popovnyat_biblioteki_po_vsiy

_ukrayini_n1508682. 

59. Для людей із порушеннями слуху та зору. Сьогодні в Україні стартує 

[онлайн]  фестиваль «Дні доступного кіно» [Електронний ресурс] : [програма] // Новое 

время : [інтернет-журнал]. – 2020. – 26 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 27.10.2020. 

https://nv.ua/ukr/style/kultura/v-ukrajini-startuye-kinofestival-dlya-lyudey-iz-vadami-sluhu-

i-zoru-novini-ukrajini-50120149.html.1 

60. Рівчаченко, Маргарита. (По)бачити і (по)чути: як кіно стає доступним для 

всіх [Електронний ресурс] / Маргарита Рівчаченко // Укр. правда : [сайт]. – 2020. – 16 

жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

https://life.pravda.com.ua/projects/houseofeurope/2020/10/16/242700/. 

Про ініціаторів проєкту «Доступне кіно» (адаптація фільмів для незрячих і 

нечуючих людей) та їх  роботу. Проєкт реалізовано за підтримки Укр. культурного 

фонду. 

61. Салімонович, Лариса. У Харкові відкрили першу в місті бібліотеку для 

незрячих людей [Електронний ресурс] / Лариса Салімонович // Україна молода : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 9 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 09.10.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3647/2006/150787/. 

Про поповнення фондів бібліотеки Гімназії ім. В. Короленка, де навчаються діти 

зі слабким зором, книгами видавництва «Фоліо», надрукованими шрифтом Брайля, та 

відкриття бібліотеки для людей iз порушенням зору приватною друкарнею Л. 

Гобельовської в Українській інженерно-педагогічній академії. 

62. Стилізована піч і сертифікована глина: на Черкащині запрацює гончарна 

майстерня [Електронний ресурс] // Про все : [портал]. – 2020. – 4 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

https://provce.ck.ua/stylizovana-pich-i-sertyfikovana-hlyna-na-cherkashchyni-zapratsiuie-

honcharna-maysternia/. 

Про облаштування у Золотоніській гімназії (Черкаська обл.) гончарної студії для 

організації дозвілля учнів із особливими потребами. 

63. У музеї Голодомору [Національному музеї Голодомору-геноциду] в Києві 

проходять екскурсії для незрячих [у рамках проєкту «Дотик на пам’ять»] 

[Електронний ресурс] // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. – 19 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-muzei-holodomoru-u-kyyevi-prokhodyat-ekskursii-dlya-

nezryachykh. 

Див. № 191.  

 

                                                             
1Див. також: В Україні вперше пройде кінофестиваль для глядачів з порушеннями зору і слуху [з 26 до 31 жовтня 

безкоштовно онлайн] [Електронний ресурс] // Культура. Новини культури України : [сайт]. 2020. 15 жовт. Назва з екрана. 

Текст. і граф. дані. Дата звернення: 16.10.2020.  

https://cultua.media/culture/actual-novini/v-ukraini-vpershe-projde-kinofestyval-dlia-hliadachiv-z-porushenniamy-zoru-i-slukhu/. 

https://zaxid.net/u_lvovi_vidali_780_inklyuzivnih_knig_yaki_popovnyat_biblioteki_po_vsiy_ukrayini_n1508682
https://zaxid.net/u_lvovi_vidali_780_inklyuzivnih_knig_yaki_popovnyat_biblioteki_po_vsiy_ukrayini_n1508682
https://nv.ua/ukr/style/kultura/v-ukrajini-startuye-kinofestival-dlya-lyudey-iz-vadami-sluhu-i-zoru-novini-ukrajini-50120149.html
https://nv.ua/ukr/style/kultura/v-ukrajini-startuye-kinofestival-dlya-lyudey-iz-vadami-sluhu-i-zoru-novini-ukrajini-50120149.html
https://life.pravda.com.ua/projects/houseofeurope/2020/10/16/242700/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3647/2006/150787/
https://provce.ck.ua/stylizovana-pich-i-sertyfikovana-hlyna-na-cherkashchyni-zapratsiuie-honcharna-maysternia/
https://provce.ck.ua/stylizovana-pich-i-sertyfikovana-hlyna-na-cherkashchyni-zapratsiuie-honcharna-maysternia/
https://provce.ck.ua/stylizovana-pich-i-sertyfikovana-hlyna-na-cherkashchyni-zapratsiuie-honcharna-maysternia/
https://provce.ck.ua/stylizovana-pich-i-sertyfikovana-hlyna-na-cherkashchyni-zapratsiuie-honcharna-maysternia/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-muzei-holodomoru-u-kyyevi-prokhodyat-ekskursii-dlya-nezryachykh
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-muzei-holodomoru-u-kyyevi-prokhodyat-ekskursii-dlya-nezryachykh
https://cultua.media/culture/actual-novini/v-ukraini-vpershe-projde-kinofestyval-dlia-hliadachiv-z-porushenniamy-zoru-i-slukhu/


14 

НАЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ. МОВНІ ПИТАННЯ. ВІДНОВЛЕННЯ 

ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

64. Косянчук, Інна. Новації [ХХ Всеукраїнського] Радіодиктанту національної 

єдності [Електронний ресурс] / Інна Косянчук // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 

2020. – 2 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.10.2020. 

https://www.poglyad.tv/novatsiyi-radiodyktantu-natsionalnoyi-yednosti/. 

65. Марусик, Тарас. Фокін пішов, Ткаченко залишився. Заяви політиків про мову 

розколюють суспільство [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : 

[сайт]. – 2020. – 1 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

01.10.2020. 

https://www.radiosvoboda.org/a/30866826.html. 

Автор критично коментує заяви колишнього першого заступника голови 

української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання миру на 

Донбасі В. Фокіна, а також міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка, які ті робили з мовних питань. 

66. Пагутяк, Галина. З блогу Галини Пагутяк: Ваші російськомовні діти 

[Електронний ресурс] / Галина Пагутяк // Крим. світлиця : [інтернет-версія]. – 2020. – 2 

жовт. (№ 40). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22683. 

Про проблеми спілкування українською серед дітей та молоді. 

67. Щур, Марія. Українська як іноземна. М’яка сила України – від престижу до 

прибутку [Електронний ресурс] / Марія Щур // Радіо Свобода : [сайт]. – 2020. – 1 жовт. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://www.radiosvoboda.org/a/30867521.html. 

Про хід конференції «Перспективи викладання та вивчення української мови як 

іноземної», організованої у м. Києві Укр. інститутом спільно з Нац. комісією зі 

стандартів державної мови.1 
 

Відновлення та збереження національної пам’яті 

68. Горобець, Сергій. Чернігів: Тріумф непереможених [Електронний ресурс] / 

Сергій Горобець // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/336567. 

 Про документальну виставку «Тріумф людини. Мешканці України, які перемогли 

ГУЛАГ» у м. Чернігові – спільний проєкт Укр. інституту нац. пам’яті, Центру 

досліджень визвольного руху, Нац. музею-меморіалу жертв окупаційних режимів 

«Тюрма на Лонцького» (м. Львів)  та Галузевого держ. архіву СБУ. 

69. Калиновська, Тетяна. У краєзнавчому музеї представили 11-ту книгу 

регіонального тому «Реабілітовані історією» [Електронний ресурс] / Тетяна 

                                                             
1Про хід та учасників конференції див. також: Українська – не російська: чому вивчення нашої мови як іноземної є 
однією з основ культурної дипломатії  [Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. 2020. 2 жовт. Назва з екрана. Текст. і 

граф. дані. Дата звернення: 02.10.2020. https://novynarnia.com/2020/10/02/mova-zakordon/; Чадюк, Марія. (Не) чужа 

українська мова [Електронний ресурс] / Марія Чадюк // День : [інтернет-версія]. 2020. 8 жовт. Назва з екрана. Текст. і 

граф. дані. Дата звернення: 09.10.2020. https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ne-chuzha-ukrayinska-mova. 

https://www.poglyad.tv/novatsiyi-radiodyktantu-natsionalnoyi-yednosti/
https://www.poglyad.tv/novatsiyi-radiodyktantu-natsionalnoyi-yednosti/
https://www.poglyad.tv/novatsiyi-radiodyktantu-natsionalnoyi-yednosti/
https://www.radiosvoboda.org/a/30866826.html
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22683
https://www.radiosvoboda.org/a/30867521.html
http://www.golos.com.ua/article/336567
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/istorija/item/22593-u-kraeznavchomu-muzeyi-predstavili-11-tu-knigu-regionalnogo-tomu-reabilitovani-istorieyu
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/istorija/item/22593-u-kraeznavchomu-muzeyi-predstavili-11-tu-knigu-regionalnogo-tomu-reabilitovani-istorieyu
https://novynarnia.com/2020/10/02/mova-zakordon/
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ne-chuzha-ukrayinska-mova
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Калиновська // Черкас. край : [портал]. – 2020. – 8 жовт. –  Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/istorija/item/22593-u-kraeznavchomu-muzeyi-predstavili-

11-tu-knigu-regionalnogo-tomu-reabilitovani-istorieyu#.X5Vjwfkzbct. 

Про учасників та хід презентації 11-ї книги регіонального тому науково-

документальної серії «Реабілітовані історією» в Черкаському обл. краєзнавчому 

музеї. 

70. Наказано не знати – відкрили виставку про репресованих археологів 

[Електронний ресурс] // Газ. по-українськи : [інтернет-версія]. – 2020. – 22 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

https://gazeta.ua/articles/history/_nakazano-ne-znati-vidkrili-vistavku-pro-represovanih-

arheologiv/991890. 

Вулична виставка «Наказано не знати: українські археологи в лещатах 

тоталітаризму» у м. Києві. Виставку підготовлено Укр. інститутом нац. памʼяті. 

Див. № 145. 

 

Літературні та мистецькі заходи 

71. Лисак, Тетяна. Петренківське свято у Слов’янську [Електронний ресурс] / 

Тетяна Лисак // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2020. – 1–7 жовт. (№ 40). – С. 5. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/10/40-1092-1-7-zhovtnia-2020.pdf. 

Про хід та учасників літературно-мистецького Петренківського свята «Живий 

у пісні, живий у віках», присвяченого 203-й річниці від дня народження поета  

М. Петренка (1817–1862), та вручення ІХ Всеукраїнської літературно-мистецької  

премії ім. М. Петренка у Слов’янській центральній міській бібліотеці ім. М. Петренка 

(Донецька обл.). 

 

Персоналії діячів української культури 

72. Авраменко, Вероніка. Дмитро Яворницький: проміняв долю на козацьку 

волю [Електронний ресурс] / Вероніка Авраменко // Днепр вечер. : [інтернет-версія]. – 

2020. – 21 окт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

https://dv-gazeta.info/vechyorka/obschestvo1/dmitro-yavornitskiy-prominyav-dolyu-na-

kozatsku-volyu.html. 

Про життєвий шлях і дослідницьку діяльність українського історика, археолога, 

етнографа, фольклориста, музеєзнавця Д. Яворницького (1855–1940). До 165-річчя від 

дня народження. 

73. «Він піднявся над століттями…» [Електронний ресурс] // Зоря Полтавщини : 

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

звернення: 20.10.2020. 

http://zorya.poltava.ua/vin-pidnjavsja-nad-stolittjami/. 

Про творчість і громадську діяльність поета Героя України Б. Олійника (1935–

2017). До 85-річчя від дня народження. 

74. Голиш, Григорій. Просвітник і патріарх краєзнавства [Електронний ресурс] / 

Григорій Голиш // Черкас. край : [портал]. – 2020. – 28 жовт. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 29.10.2020. 

http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/istorija/item/22593-u-kraeznavchomu-muzeyi-predstavili-11-tu-knigu-regionalnogo-tomu-reabilitovani-istorieyu#.X5Vjwfkzbct
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/istorija/item/22593-u-kraeznavchomu-muzeyi-predstavili-11-tu-knigu-regionalnogo-tomu-reabilitovani-istorieyu#.X5Vjwfkzbct
https://gazeta.ua/articles/history/_nakazano-ne-znati-vidkrili-vistavku-pro-represovanih-arheologiv/991890
https://gazeta.ua/articles/history/_nakazano-ne-znati-vidkrili-vistavku-pro-represovanih-arheologiv/991890
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2020/10/40-1092-1-7-zhovtnia-2020.pdf
https://dv-gazeta.info/vechyorka/obschestvo1/dmitro-yavornitskiy-prominyav-dolyu-na-kozatsku-volyu.html
https://dv-gazeta.info/vechyorka/obschestvo1/dmitro-yavornitskiy-prominyav-dolyu-na-kozatsku-volyu.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://zorya.poltava.ua/vin-pidnjavsja-nad-stolittjami/
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/postati/item/22664-prosvitnik-i-patriarh-kraeznavstva
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http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/postati/item/22664-prosvitnik-i-patriarh-

kraeznavstva#.X6EY8ogza1s. 

Про життя та діяльність педагога, поета, громадського діяча, засновника 

Золотоніського краєзнавчого музею (Черкаська обл.) М. Пономаренка (1920–2010). До 

100-річчя від дня народження. 

 

Присудження премій у галузі культури 

75. Козак, Сергій. Світлана Короненко – цьогорічна лауреатка [міжнародної] 

Премії імені Івана Багряного [Електронний ресурс] / Сергій Козак // Літ. Україна : 

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

звернення: 21.10.2020. 

https://litukraina.com.ua/2020/10/20/svitlana-koronenko-cogorichna-laureatka-premii-imeni-

ivana-bagrjanogo/. 

76. Музичний фестиваль «Стравінський та Україна» стартував на Волині 

[Електронний ресурс] : у Луцьку відкрили XVII музичний фестиваль «Стравінський та 

Україна» // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 2 жовт. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163245-muzychnyi-festyval-stravinskyi-ta-ukraina-

startuvav-na-volyni. 

Про відкриття фестивалю, а також вручення обласних іменних премій у галузі 

культури та мистецтва 2020 року. 

77. Назвали лауреатів Премії імені Романа Федоріва [Електронний ресурс] // 

Галичина : [інтернет-версія]. – 2020. – 28 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 30.09.2020. 

https://galychyna.if.ua/2020/09/28/nazvali-laureativ-premiyi-imeni-romana-fedoriva/. 

78. На Кіровоградщині визначили переможців обласної премії у галузі культури 

[«Духовний скарб Кіровоградщини» за 2019 р.] [Електронний ресурс] / Кіровоград. 

облрада // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. – 2020. – 21 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.10.2020. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/61339-na-kirovohradshchyni-vyznachyly-peremozhtsiv-

oblasnoi-premii-u-haluzi-kultury. 

79. Нікітенко, Людмила. На Черкащині нагородили лауреатів обласної 

краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича [Електронний ресурс] : [про лауреатів]  

/ Людмила Нікітенко // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 верес. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3643/2006/150478/. 

Див. № 71. 

 

Культура етносів України. Діяльність національно-культурних товариств 

(об’єднань) 

80. Кочкина, Марина. Відкрито реєстрацію на вебінари про ромське мистецтво 

[Електронний ресурс] / Марина Кочкина // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 2020. – 

13 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.10.2020. 

https://www.poglyad.tv/vidkryto-reyestratsiyu-na-vebinary-pro-romske-mystetstvo/. 

http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/postati/item/22664-prosvitnik-i-patriarh-kraeznavstva#.X6EY8ogza1s
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/postati/item/22664-prosvitnik-i-patriarh-kraeznavstva#.X6EY8ogza1s
https://litukraina.com.ua/2020/10/20/svitlana-koronenko-cogorichna-laureatka-premii-imeni-ivana-bagrjanogo/
https://litukraina.com.ua/2020/10/20/svitlana-koronenko-cogorichna-laureatka-premii-imeni-ivana-bagrjanogo/
https://www.volyn.com.ua/news/163245-muzychnyi-festyval-stravinskyi-ta-ukraina-startuvav-na-volyni
https://www.volyn.com.ua/news/163245-muzychnyi-festyval-stravinskyi-ta-ukraina-startuvav-na-volyni
https://galychyna.if.ua/2020/09/28/nazvali-laureativ-premiyi-imeni-romana-fedoriva/
https://gre4ka.info/suspilstvo/61339-na-kirovohradshchyni-vyznachyly-peremozhtsiv-oblasnoi-premii-u-haluzi-kultury
https://gre4ka.info/suspilstvo/61339-na-kirovohradshchyni-vyznachyly-peremozhtsiv-oblasnoi-premii-u-haluzi-kultury
https://umoloda.kyiv.ua/number/3643/2006/150478/
https://www.poglyad.tv/vidkryto-reyestratsiyu-na-vebinary-pro-romske-mystetstvo/
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Про старт проєкту CultuROM, який реалізує Ромська програма Міжнародного 

фонду «Відродження» та тематику вебінарів.  

81. Натикач, Людмила. Серце композитора зосталося в Житомирі / Людмила 

Натикач // Житомирщина. – 2020. – 2 жовт. (№ 66). – С. 11. 

Творчий і життєвий шлях польського піаніста та композитора  

Ю. Зарембського (1854–1885), та про вшанування його памʼяті, зокрема, членами 

Польського студентського клубу у м. Житомирі. 

Див. № 147, 149, 194. 

Фестивалі, свята національних культур 

82. Галаур, Володимир. У Харкові відбувся фестиваль національних культур 

[«Харків – наш дім»] [Електронний ресурс] / Володимир Галаур // Уряд. кур’єр: 

[інтернет-версія]. – 2020. – 10 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.10.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-harkovi-vidbuvsya-festival-nacionalnih-kultur/.1 
 

Українці за кордоном. Культура українського зарубіжжя 

83. В Будапешті [Угорщина] відбудеться свято українського козацтва 

[Електронний ресурс] : [програма] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 9 жовт. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3114929-v-budapesti-vidbudetsa-svato-

ukrainskogo-kozactva.html. 

84. У Бухаресті [Румунія] провели другий випуск Фестивалю української 

релігійної пісні та поезії [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 

2020. – 30 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3126253-u-buharesti-proveli-drugij-vipusk-

festivalu-ukrainskoi-religijnoi-pisni-ta-poezii.html. 

85. В Угорщині уперше видали українською книгу казок шрифтом Брайля 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 6 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3112628-v-ugorsini-uperse-vidali-ukrainskou-

knigu-kazok-sriftom-brajla.html. 

Про видання збірки «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля у рамках серії 

проєктів «Зірки на долонях», започаткованих українським письменником В. 

Вакуленком-К., та Міжнародного проєкту «Дитяча українська казка ХХІ століття». 

Спонсори видання – Товариство української культури в Угорщині,  Самоврядування 

українців Ференцвароша, Ержибетвароша та Ерду. 

86. КУК [Конґрес українців Канади] оголосив Національний тиждень 

поінформованості про Голодомор [до 87-х роковин пам’яті жертв Голодомору-

геноциду 1932–1933 рр. в Україні] [Електронний ресурс] : [про заходи] // Укрінформ : 

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

звернення: 21.10.2020. 

                                                             
1Див. також: В Харькове прошел фестиваль национальных культур [Електронний ресурс] // Веч. Харьков : [інтернет-

версія]. 2020. 9 окт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 10.10.2020. 

https://vecherniy.kharkov.ua/news/174870/. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-harkovi-vidbuvsya-festival-nacionalnih-kultur/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3114929-v-budapesti-vidbudetsa-svato-ukrainskogo-kozactva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3114929-v-budapesti-vidbudetsa-svato-ukrainskogo-kozactva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3126253-u-buharesti-proveli-drugij-vipusk-festivalu-ukrainskoi-religijnoi-pisni-ta-poezii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3126253-u-buharesti-proveli-drugij-vipusk-festivalu-ukrainskoi-religijnoi-pisni-ta-poezii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3112628-v-ugorsini-uperse-vidali-ukrainskou-knigu-kazok-sriftom-brajla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3112628-v-ugorsini-uperse-vidali-ukrainskou-knigu-kazok-sriftom-brajla.html
https://vecherniy.kharkov.ua/news/174870/
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3120978-kuk-ogolosiv-nacionalnij-tizden-

poinformovanosti-pro-golodomor.html. 

87. Міжнародний онлайн-конкурс вокального мистецтва ім. І. С. Козловського 

[організований Об’єднанням українців Росії] назвав переможців [Електронний ресурс] 

// Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 11 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3116648-i-miznarodnij-onlajnkonkurs-vokalnogo-

mistectva-im-i-s-kozlovskogo-nazvav-peremozciv.html. 

88. Перший віртуальний форум Світового конґресу українців «Єднаємось 

Україною» стартував 17 жовтня [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. 

служба України : [портал]. – 2020. – 17 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 19.10.2020. 

https://risu.ua/pershijvirtualnijforum-svitovogo-kongresu-ukrayinciv-

yednayemosukrayinoyu-startuye-17zhovtnya_n112679. 

89. Роботи українських мисткинь з Північної Македонії представили на виставці 

в Скоп’є [в Музеї македонської визвольної боротьби] [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 15 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 16.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3118088-u-skope-predstavili-roboti-ukrainskih-

mistkin-z-pivnicnoi-makedonii.html. 

90. У Бухаресті вшанували пам’ять українських письменників [Електронний 

ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/u-bukharesti-vshanuvaly-pam-iat-ukrainskykh-pysmennykiv/. 

Про захід «Я на сторожі коло їх поставлю слово», організований Бухарестською 

філією Спілки українців Румунії. 

91. Українська дитяча книжка [«Найкращі дні в році» письменниці О. 

Лущевської, яка мешкає у США,] увійшла до каталогу Шведської ради мистецтв 

[Swedish Art Council (Kulturrådet)] [Електронний ресурс] // Літ. Україна : [інтернет-

версія]. – 2020. – 20 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

21.10.2020. 

https://litukraina.com.ua/2020/10/20/ukrainska-ditjacha-knizhka-uvijshla-do-katalogu-

shvedskoi-radi-mistectv/. 

92. ХІ Український фестиваль у Виппані [США] відбувся з великим успіхом 

попри коронавірус [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 

30 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3109208-hi-ukrainskij-festival-u-vippani-

vidbuvsa-z-velikim-uspihom-popri-koronavirus.html. 

93. Українців Москви та Воскресенська [РФ] запрошують на музичну виставу 

«Запорожець за Дунаєм» [С. Гулака-Артемовського, режисер В. Сєлівьорстава] 

[Електронний ресурс] : [виставу представить група «Трипільська Русь» (Український 

молодіжний клуб м. Москви), театр «Союз Птіца-Гоголь» та студія «Імпровізація»] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 27 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 27.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3124509-ukrainciv-moskvi-ta-voskresenska-

zaprosuut-na-muzicnu-vistavu-zaporozec-za-dunaem.html. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3120978-kuk-ogolosiv-nacionalnij-tizden-poinformovanosti-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3120978-kuk-ogolosiv-nacionalnij-tizden-poinformovanosti-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3116648-i-miznarodnij-onlajnkonkurs-vokalnogo-mistectva-im-i-s-kozlovskogo-nazvav-peremozciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3116648-i-miznarodnij-onlajnkonkurs-vokalnogo-mistectva-im-i-s-kozlovskogo-nazvav-peremozciv.html
https://risu.ua/pershijvirtualnijforum-svitovogo-kongresu-ukrayinciv-yednayemosukrayinoyu-startuye-17zhovtnya_n112679
https://risu.ua/pershijvirtualnijforum-svitovogo-kongresu-ukrayinciv-yednayemosukrayinoyu-startuye-17zhovtnya_n112679
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3118088-u-skope-predstavili-roboti-ukrainskih-mistkin-z-pivnicnoi-makedonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3118088-u-skope-predstavili-roboti-ukrainskih-mistkin-z-pivnicnoi-makedonii.html
https://litgazeta.com.ua/news/u-bukharesti-vshanuvaly-pam-iat-ukrainskykh-pysmennykiv/
https://litukraina.com.ua/2020/10/20/ukrainska-ditjacha-knizhka-uvijshla-do-katalogu-shvedskoi-radi-mistectv/
https://litukraina.com.ua/2020/10/20/ukrainska-ditjacha-knizhka-uvijshla-do-katalogu-shvedskoi-radi-mistectv/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3109208-hi-ukrainskij-festival-u-vippani-vidbuvsa-z-velikim-uspihom-popri-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3109208-hi-ukrainskij-festival-u-vippani-vidbuvsa-z-velikim-uspihom-popri-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3124509-ukrainciv-moskvi-ta-voskresenska-zaprosuut-na-muzicnu-vistavu-zaporozec-za-dunaem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3124509-ukrainciv-moskvi-ta-voskresenska-zaprosuut-na-muzicnu-vistavu-zaporozec-za-dunaem.html
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94. У техаському Далласі [США] з’явилась крамниця української вишиванки 

[Електронний ресурс] : власниця вважає, що це її місія – просувати українську 

культуру // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 4 жовт. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163364-u-tekhaskomu-dallasi-z-iavylas-kramnytsia-

ukrainskoi-vyshyvanky. 

Про популяризацію української культури колишньою донеччанкою О. Джейкобз. 

Див. № 42, 249. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

95. Богданова, Евеліна. Як пройшло знайомство заступника міністра з 

інформпростором Луганщини [Електронний ресурс] / Евеліна Богданова // Луганщина. 

UA : [інтернет-версія]. – 2020. – 14 жовт. (№ 35). – С. 6. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2020. 

http://luganskua.com/archive/185/. 

Про хід робочої поїздки заступника міністра культури та інформаційної 

політики України Т. Шевченка в Луганську обл., під час якої, зокрема, розглядалися  

питання інформаційного протистояння ворожій пропаганді, а  також інші теми. 

96. Леошко, Владислав. Донеччина: Книжки для бібліотек прифронтової зони 

[Електронний ресурс] / Владислав Леошко // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. 

– 8 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/336794. 

Про робочу поїздку заступника міністра культури та інформаційної політики 

України Т. Шевченка у Донецьку обл., зокрема участь у засіданні круглого столу 

«Інформаційні виклики гібридної війни» у смт Новгородське та передання книжок від 

Держ. підприємства «Центр захисту інформаційного простору України» бібліотекам 

селища та ЗОШ № 24 м. Бахмута; участь у круглому столі «Розвиток та захист 

інформаційного простору в умовах російсько-української війни» у м. Краматорську та 

відвідання Бахмутського коледжу мистецтв ім. І. Карабиця. 

97. Мінкультури думає, як повернути молодь до унікальних традицій народного 

промислу [Електронний ресурс] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 4 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163361-minkultury-dumaie-iak-povernuty-molod-do-

unikalnykh-tradytsii-narodnoho-promyslu. 

Про допис міністра культури та інформаційної політики України О. Ткаченка у 

Фейсбуці щодо планів підтримання та розвитку народних промислів. 

98. 150-річчя від дня народження Стефаника: Ткаченка призначили головою 

оргкомітету [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. –  

10 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://litukraina.com.ua/2020/10/10/150-richchja-vid-dnja-narodzhennja-stefanika-

tkachenka-priznachili-golovoju-orgkomitetu/. 

Про призначення міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка головою новоутвореного оргкомітету з підготовки та проведення заходів 

з відзначення 150-річчя від дня народження письменника, громадського діяча  

В. Стефаника. 

https://www.volyn.com.ua/news/163364-u-tekhaskomu-dallasi-z-iavylas-kramnytsia-ukrainskoi-vyshyvanky
https://www.volyn.com.ua/news/163364-u-tekhaskomu-dallasi-z-iavylas-kramnytsia-ukrainskoi-vyshyvanky
http://luganskua.com/archive/185/
http://www.golos.com.ua/article/336794
https://www.volyn.com.ua/news/163361-minkultury-dumaie-iak-povernuty-molod-do-unikalnykh-tradytsii-narodnoho-promyslu
https://www.volyn.com.ua/news/163361-minkultury-dumaie-iak-povernuty-molod-do-unikalnykh-tradytsii-narodnoho-promyslu
https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/3455867894480788
https://litukraina.com.ua/2020/10/10/150-richchja-vid-dnja-narodzhennja-stefanika-tkachenka-priznachili-golovoju-orgkomitetu/
https://litukraina.com.ua/2020/10/10/150-richchja-vid-dnja-narodzhennja-stefanika-tkachenka-priznachili-golovoju-orgkomitetu/
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99. Хоменко, Юлія. У Решетилівці колишню фабрику перетворюють в 

унікальний мистецький об’єкт [Електронний ресурс] / Юлія Хоменко // Зоря 

Полтавщини : [інтернет-версія]. – 2020. – 9 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

http://zorya.poltava.ua/u-reshetilivci-kolishnju-fabriku-peretvorjujut-v-unikalnij-misteckij-

ob-iekt/. 

Про відвідання міністром культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченком м. Решетилівки (Полтавська обл.), роботу Всеукраїнського центру 

вишивки та килимарства та плани створити у будівлі колишньої фабрики художніх 

промислів арт-хаб. 

 

Децентралізація в галузі 

100. Кольцова, Мирослава. Сільська телестудія та сонячна станція : як громади 

роблять своє життя комфортнішим / Мирослава Кольцова // Слобід. край. – 2020. – 13 

жовт. (№ 82). – С. 6. 

Про проєкти, зокрема у сфері культури, реалізовані в ОТГ Харківщини за 

результатами обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Разом у 

майбутнє». 

101. Омелянчук, Інна. Креативні маршрути успіху громад Рівненщини об’єднав 

проєкт, який підтримав Український культурний фонд [Електронний ресурс] / Інна 

Омелянчук // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 19 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/kreativni-marshruti-uspihu-gromad-rivnenshini-obye/. 

Про підготовку Рівненським регіональним відділенням Асоціації міст України 

електронного варіанту каталогу «Креативні маршрути успіху громадами 

Рівненщини» та переваги децентралізації. 

Див. № 126, 297. 

 

Регіональна культурна політика, культурно-мистецьке життя громад 

102. Крутько, Дар’я. В Івано-Франківську до ювілею ратуші створили 

інтерактивну виставку [Електронний ресурс] : виставку створила громадська 

ініціатива «Франківськ, який треба берегти» / Дар’я Крутько // Хмарочос : київ. міськ. 

журн. : [онлайн-видання]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 10.10.2020. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/07/v-ivano-frankivsku-do-yuvileyu-ratushi-stvoryly-

interaktyvnu-vystavku-foto/. 

103. Кушнір, Богдан. Львівщина: Наукову конференцію присвятили родині Юрія 

Липи [Електронний ресурс] / Богдан Кушнір // Голос України : [інтернет-версія]. – 

2020. – 19 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/123844. 

Про хід науково-практичної онлайн-конференції «Культурно-мистецька 

інтервенція в просторі часу: Іван Липа, Юрій Липа, Галина Захарясевич-Липа» у 

Новояворівському міському краєзнавчому музеї (Львівська обл.). 

http://zorya.poltava.ua/u-reshetilivci-kolishnju-fabriku-peretvorjujut-v-unikalnij-misteckij-ob-iekt/
http://zorya.poltava.ua/u-reshetilivci-kolishnju-fabriku-peretvorjujut-v-unikalnij-misteckij-ob-iekt/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/kreativni-marshruti-uspihu-gromad-rivnenshini-obye/
https://hmarochos.kiev.ua/author/dkrutko/
https://hmarochos.kiev.ua/author/dkrutko/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/07/v-ivano-frankivsku-do-yuvileyu-ratushi-stvoryly-interaktyvnu-vystavku-foto/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/07/v-ivano-frankivsku-do-yuvileyu-ratushi-stvoryly-interaktyvnu-vystavku-foto/
http://www.golos.com.ua/news/123844
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104. Львівська облрада закупить для бібліотек заборонену книгу про Стуса 

[Електронний ресурс] : Львівська обласна рада закупить заборонену судом для 

розповсюдження книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» для бібліотек і шкіл 

Львівщини і Луганщини // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/422594-lvivska-oblrada-zakupyt-dlia-bibliotek-zaboronenu-

knyhu-pro-stusa. 

105. На Черкащині збирають книжки для сільських бібліотек [Електронний 

ресурс] // Черкас. край : [портал]. – 2020. – 22 жовт. –  Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 23.10.2020. 

http://kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/22658-na-cherkaschini-zbirayut-knizhki-dlya-

silskih-bibliotek#.X6ERIogza1s. 

Про ініціативу Управління культури та охорони культурної спадщини 

Черкаської ОДА зі збору книжок для сільських бібліотек області з метою 

популяризації творів сучасних авторів. До Дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва. 

106. Сайковский, Александр. В Русдрамтеатре презентовали уникальный 

путеводитель по Николаеву [Електронний ресурс] / Александр Сайковский // Веч. 

Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. – 17 окт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 19.10.2020. 

https://vn.mk.ua/v-rusdramteatre-prezentovali-unikalnyj-putevoditel-po-nikolaevu/. 

107. Тільнова, Інна. Як повинне змінитись культурне життя Кропивницького в 

наступні 5 років: авторська колонка [Електронний ресурс] / Інна Тільнова // Інформ. 

портал «Гречка» : [сайт]. – 2020. – 6 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 07.10.2020. 

https://gre4ka.info/statti/61098-yak-povynne-zminytys-kulturne-zhyttia-kropyvnytskoho-v-

nastupni-5-rokiv-avtorska-kolonka. 

108. У Луцьку презентували культурно-мистецький проєкт «Королівство Русь» 

[Електронний ресурс] : проєкт триватиме три роки / Луцька міськрада // Волинь-нова : 

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

звернення: 09.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163695-u-lutsku-prezentuvaly-kulturno-mystetskyi-proiekt-

korolivstvo-rus. 

Про презентацію культурно-мистецького проєкту «Королівство Русь» у Худож. 

музеї міста Луцька. Організатори – департамент культури Луцької міськради, 

Худож. музей міста Луцька, вид-во «Ініціал» та мистецьке об’єднання «Куля». До 

770-річчя коронування короля Данила І, князя Волинського та Галицького, сина Романа 

Великого Волинського. 

109. У Переяславі з’явилися ще чотири артлавки [Електронний ресурс] // Моя 

Київщина : [портал]. – 2020. – 16 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 19.10.2020. 

https://mykyivregion.com.ua/news/u-pereyaslavi-zyavilisya-shhe-cotiri-artlavki-foto. 

Про встановлення в м. Переяславі (Київська обл.) артлавок, присвячених 

видатним діячам минулого, життя яких було пов’язане з містом. 

https://www.wz.lviv.ua/news/422594-lvivska-oblrada-zakupyt-dlia-bibliotek-zaboronenu-knyhu-pro-stusa
https://www.wz.lviv.ua/news/422594-lvivska-oblrada-zakupyt-dlia-bibliotek-zaboronenu-knyhu-pro-stusa
https://www.wz.lviv.ua/news/422594-lvivska-oblrada-zakupyt-dlia-bibliotek-zaboronenu-knyhu-pro-stusa
http://kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/22658-na-cherkaschini-zbirayut-knizhki-dlya-silskih-bibliotek
http://kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/22658-na-cherkaschini-zbirayut-knizhki-dlya-silskih-bibliotek#.X6ERIogza1s
http://kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/22658-na-cherkaschini-zbirayut-knizhki-dlya-silskih-bibliotek#.X6ERIogza1s
https://vn.mk.ua/v-rusdramteatre-prezentovali-unikalnyj-putevoditel-po-nikolaevu/
https://gre4ka.info/zhyttia
https://gre4ka.info/statti/61098-yak-povynne-zminytys-kulturne-zhyttia-kropyvnytskoho-v-nastupni-5-rokiv-avtorska-kolonka
https://gre4ka.info/statti/61098-yak-povynne-zminytys-kulturne-zhyttia-kropyvnytskoho-v-nastupni-5-rokiv-avtorska-kolonka
https://www.volyn.com.ua/news/163695-u-lutsku-prezentuvaly-kulturno-mystetskyi-proiekt-korolivstvo-rus
https://www.volyn.com.ua/news/163695-u-lutsku-prezentuvaly-kulturno-mystetskyi-proiekt-korolivstvo-rus
https://mykyivregion.com.ua/news/u-pereyaslavi-zyavilisya-shhe-cotiri-artlavki-foto
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110. У Києві з’явиться «Мистецька алея», присвячена видатним культурним 

явищам та персоналіям» [Електронний ресурс] // Platfor.ma : [інтернет-журнал]. – 2020. 

– 27 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.10.2020. 

https://platfor.ma/mystetska-aleya-prysvyachena-vydatnym-kulturnym-yavyshham-ta-

personaliyam/. 

Див. № 14. 

 

Фінансова діяльність, матеріально-технічне забезпечення 

114. Бібліотеки у Києві цього року поповняться книжками на 2,3 мільйона 

гривень, – КМДА [Електронний ресурс] : [про виділення коштів] // День : [інтернет-

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

23.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/231020-biblioteky-u-kyyevi-cogo-roku-popovnyatsya-

knyzhkamy-na-23-milyona-gryven-kmda. 

115. Войтович, Люба. Сільські бібліотеки, заради яких хочеться переїхати з міста 

[Електронний ресурс] / Люба Войтович // Читомо: культура читання і мистецтво 

книговидання : [портал]. – 2020. – 27 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 27.10.2020. 

https://chytomo.com/silski-biblioteky-zarady-iakykh-khochetsia-pereikhaty-z-mista/. 

Про Козелецьку центральну бібліотеку (Чернігівська обл.), бібліотеки Іллінецької 

ОТГ (Вінницька обл.) та бібліотеку Тавричанської ОТГ (Херсонська обл.), яким 

завдяки меценатам, грантам та підтримці місцевої влади вдалося оновити свою 

матеріально-технічну базу. 

116. Деятели культуры, науки, медиа и нардепы призывают Кабмин и ВР вернуть 

финансирование Архива нацпамяти: «Это проект мирового уровня» [Електронний 

ресурс]  // Цензор.Нет : [сайт]. – 2020. – 23 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 26.10.2020. 

https://censor.net/ru/news/3226676/deyateli_kultury_nauki_media_i_nardepy_prizyvayut_ka

bmin_i_vr_vernut_finansirovaniya_arhiva_natspamyati. 

Про відкрите звернення представників культури, науки, медіа та народних 

депутатів до Кабінету Міністрів і Верховної Ради України, в якому вони закликають 

повернути фінансування Архіву нац. пам’яті. 

117. Завершены 5 из 122 проектов: что строят за кредитные средства от ЕИБ на 

Донетчине (Инфографика) [Електронний ресурс] // Донец. новости : регион. портал 

Донбасса. – 2020. – 22 окт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

23.10.2020. 

https://dnews.dn.ua/news/756414. 

Про реалізацію проєктів Європейського інвестиційного банку у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в Донецькій обл., серед 

проєктів, зокрема,  бібліотеки та будинки культури. 

118. Из-за задержки финансирования работы по созданию государственного 

музея в Бабьем Яре приостановлены. Есть угроза переноса даты открытия, – Институт 

нацпамяти. ДОКУМЕНТ [Електронний ресурс] //  Цензор.Нет : [сайт]. – 2020. – 22 

жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.10.2020. 

https://platfor.ma/mystetska-aleya-prysvyachena-vydatnym-kulturnym-yavyshham-ta-personaliyam/
https://platfor.ma/mystetska-aleya-prysvyachena-vydatnym-kulturnym-yavyshham-ta-personaliyam/
https://chytomo.com/silski-biblioteky-zarady-iakykh-khochetsia-pereikhaty-z-mista/
https://censor.net/ru/news/3226676/deyateli_kultury_nauki_media_i_nardepy_prizyvayut_kabmin_i_vr_vernut_finansirovaniya_arhiva_natspamyati
https://censor.net/ru/news/3226676/deyateli_kultury_nauki_media_i_nardepy_prizyvayut_kabmin_i_vr_vernut_finansirovaniya_arhiva_natspamyati
https://dnews.dn.ua/news/756414
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https://censor.net/ru/news/3226193/izza_zaderjki_finansirovaniya_raboty_po_sozdaniyu_gos

udarstvennogo_muzeya_v_babem_yare_priostanovleny. 

119. Ковальський, Роман. У хаті Коцюбинського ремонт – без євровікон і 

«совка»… [Електронний ресурс] / Роман Ковальський // 33-й канал : [сайт]. – 2020. – 

25 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.09.2020. 

https://33kanal.com/news/103945.html. 

Про хід ремонтно-реставраційних робіт у Літературно-меморіальному музеї  

М.  Коцюбинського (м. Вінниця). 

120. Крутько, Дар’я. Як виглядатиме новий бібліохаб з астрономічною 

лабораторією на Нивках? [Електронний ресурс] /Дар’я Крутько // Хмарочос: київ. 

міськ. журн. : [онлайн-видання]. – 2020. – 4 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 10.10.2020. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/04/yak-vyglyadatyme-novyj-bibliohab-z-

astronomichnoyu-laboratoriyeyu-na-nyvkah/. 

Про оновлення бібліотеки у Шевченківському р-ні  (вул. Щербаківського, 51в) та 

дитячої бібліотеки № 115 у Деснянському р-ні м. Києва. 

121. Луцьк отримав понад 16,5 млн грн від ЄС для збереження пам’яток 

архітектури [Електронний ресурс] / Луцька міськрада // Волин. новини: інформ. 

агентство : [сайт]. – 2020. – 13 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 14.10.2020. 

https://www.volynnews.com/news/all/lutsk-otrymav-ponad-165-mln-hrn-vid-yes-dlia-

zberezhennia-pamiatok-arkhit/. 

Про отримання виконавчим комітетом Луцької міськради чергового траншу ЄС 

на впровадження проєкту «Нове життя Старого міста: ревіталізація пам’яток 

історико-культурної спадщини Луцька та Любліна» за Програмою транскордонного 

співробітництва «Польща  Білорусь  Україна 2014–2020», а також про те, на що 

витратять отримані кошти. 

122. На Косівщині презентували проєкт будівництва культурно-мистецького 

центру «Дзбан» // Галичина : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

https://galychyna.if.ua/2020/10/20/na-kosivshhini-prezentuvali-proyekt-budivnitstva-

kulturno-mistetskogo-tsentru-dzban/. 

Про культурно-мистецький проєкт «Будівництво культурно-мистецького 

центру "Дзбан" у с. Старому Косові Косівського району Івано-Франківської області» 

та учасників його презентації.  

123. Павліченко, Надія. Про «торжество мистецтва» [Електронний ресурс] / 

Надія Павліченко // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 жовт. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 06.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/pro-torzhestvo-mystectva. 

Про виділення Кабінетом Міністрів України коштів на проведення 

протиаварійних робіт і усунення загрози подальшого руйнування портика Нац. худож. 

музею України (м. Київ), а також про власне композицію «Торжество мистецтва» 

роботи скульптора Еліо Саля та необхідність відновлення автентичного вигляду 

будівлі. 

https://censor.net/ru/news/3226193/izza_zaderjki_finansirovaniya_raboty_po_sozdaniyu_gosudarstvennogo_muzeya_v_babem_yare_priostanovleny
https://censor.net/ru/news/3226193/izza_zaderjki_finansirovaniya_raboty_po_sozdaniyu_gosudarstvennogo_muzeya_v_babem_yare_priostanovleny
https://33kanal.com/news/103945.html
https://hmarochos.kiev.ua/author/dkrutko/
https://hmarochos.kiev.ua/author/dkrutko/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/04/yak-vyglyadatyme-novyj-bibliohab-z-astronomichnoyu-laboratoriyeyu-na-nyvkah/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/04/yak-vyglyadatyme-novyj-bibliohab-z-astronomichnoyu-laboratoriyeyu-na-nyvkah/
https://www.volynnews.com/news/all/lutsk-otrymav-ponad-165-mln-hrn-vid-yes-dlia-zberezhennia-pamiatok-arkhit/
https://www.volynnews.com/news/all/lutsk-otrymav-ponad-165-mln-hrn-vid-yes-dlia-zberezhennia-pamiatok-arkhit/
https://galychyna.if.ua/2020/10/20/na-kosivshhini-prezentuvali-proyekt-budivnitstva-kulturno-mistetskogo-tsentru-dzban/
https://galychyna.if.ua/2020/10/20/na-kosivshhini-prezentuvali-proyekt-budivnitstva-kulturno-mistetskogo-tsentru-dzban/
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/pro-torzhestvo-mystectva
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124. Палаш, Андрій. Бери й роби: як запустити Центр сучасної культури у Дніпрі 

[Електронний ресурс] / Андрій Палаш, Катерина Русецька, Юлія Овчаренко ; 

[розмовляла] О. Гордієвська // Привіт/media&production : [сайт]. – 2020. – 23 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.10.2020. 

http://pryvit.media/media/article/dccc/. 

Ініціатори про ідею створення Центру сучасної культури у м. Дніпрі, плани 

роботи1. 

125. Половина, Оксана. Бібліотека імені Заболотного може опинитися на вулиці 

[Електронний ресурс]  / Оксана Половина // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. 

– 2 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/336511. 

 Про проблеми з приміщенням Держ. наук. архітектурно-будівельної бібліотеки 

ім. В. Заболотного (м. Київ) у зв’язку з непродовженням договору оренди  Держ. 

підприємством «Преса». 

126. Соха, Андрій. 300 тисяч гривень – у культуру : у Зачепилівській ОТГ 

придбали музичне обладнання / Андрій Соха // Слобід. край. – 2020. – 13 жовт. (№ 82). 

– С. 3. 

Про придбання музичного обладнання та сценічних костюмів для 

Зачепилівського БК (Харківська обл.) за результатами обласного конкурсу розвитку 

територіальних громад «Разом у майбутнє». 

127. У Білій Церкві [Київська обл.] шість шкіл естетичного виховання отримали 

мультимедійне обладнання [для покращання освітнього процесу та забезпечення 

зручності та доступності мистецької освіти] [Електронний ресурс] / Білоцерків. 

міськрада // Моя Київщина : [портал]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

https://mykyivregion.com.ua/news/u-bilii-cerkvi-sist-skil-esteticnogo-vixovannya-otrimali-

multimediine-obladnannya-video. 

128. У Сумах з’являться таблички з QR-кодами по 4,5 тис. грн [Електронний 

ресурс] // SumyToday: [портал]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

http://sumy.today/news/culture/10026-u-sumakh-ziavliatsia-tablychky-z-qrkodamy-po-4-5-

tys-hrn.html. 

Про закупівлю Агенцією промоції «Суми» Сумської міськради табличок із QR-

кодами та посиланнями на опис локацій, а також список об’єктів (з посиланнями на 

їх опис), де вони будуть встановлені. 

129. Чепурний, Василь. Музична школа має новий корпус [Електронний ресурс] / 

Василь Чепурний // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/123909. 

Про відкриття нового корпусу Чернігівської ДМШ № 1 ім. С. Вільконського. 

Див. № 100, 192, 297. 

                                                             
1Див. також: Зданевич, Лєра. У Дніпрі [за підтримки Українського культурного фонду] відкривається Центр сучасної 

культури [Електронний ресурс] : [програма відкриття] / Лєра Зданевич // LiRoom : [блог]. 2020. 1 жовт. Назва з екрана. 

Текст. і граф. дані. Дата звернення: 01.10.2020. https://liroom.com.ua/news/center-of-suchasna-kultura-dnipro/. 

http://pryvit.media/media/article/dccc/
http://www.golos.com.ua/article/336511
https://mykyivregion.com.ua/news/u-bilii-cerkvi-sist-skil-esteticnogo-vixovannya-otrimali-multimediine-obladnannya-video
https://mykyivregion.com.ua/news/u-bilii-cerkvi-sist-skil-esteticnogo-vixovannya-otrimali-multimediine-obladnannya-video
http://sumy.today/news/culture/10026-u-sumakh-ziavliatsia-tablychky-z-qrkodamy-po-4-5-tys-hrn.html
http://sumy.today/news/culture/10026-u-sumakh-ziavliatsia-tablychky-z-qrkodamy-po-4-5-tys-hrn.html
http://sumy.today/news/culture/10026-u-sumakh-ziavliatsia-tablychky-z-qrkodamy-po-4-5-tys-hrn.html
http://www.golos.com.ua/news/123909
https://liroom.com.ua/news/center-of-suchasna-kultura-dnipro/
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Правові питання галузі 

130. Капсамун, Іван. Не тільки про суд [Електронний ресурс] : реакція 

суспільства на заборону книги «Справа Василя Стуса»  – зріла, але чи розібралися всі в 

першопричинах проблеми? / Іван Капсамун // День: [інтернет-версія]. – 2020. – 20 

жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/ne-tilky-pro-sud. 

131. Книга про Стуса: видавництво подаватиме на апеляцію щодо перемоги 

[політика, громадського діяча В.] Медведчука [Електронний ресурс] : у видавництві 

VIVAT вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду, який зобов’язав автора 

книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані та «Віват» видалити з твору деякі 

слова про главу політради «ОПЗЖ» Віктора Медведчука // Високий Замок : [інтернет-

версія]. – 2020. – 19 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.10.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/422542-knyha-pro-stusa-vydavnytstvo-podavatyme-na-

apeliatsiiu-shchodo-peremohy-medvedchuka. 

132. Расулова, Оксана. Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою 

Вахтанга Кіпіані [«Справа Василя Стуса»] [Електронний ресурс] / Оксана Расулова // 

LB.ua : [сайт]. – 2020. – 19 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 20.10.2020 

https://lb.ua/culture/2020/10/19/468458_viktor_medvedchuk_proti_vasilya_stusa.html. 

Про учасників судового процесу, їх позицію та рішення суду. 

133. Справа про «скіфське золото»: Україна домоглася відводу судді  

[Апеляційного суду Амстердама, Нідерланди] [Електронний ресурс] // День : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 28 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 29.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/281020-sprava-pro-skifske-zoloto-ukrayina-domoglasya-

vidvodu-suddi. 

134. У Зеленського не сумніваються в незалежності суду щодо заборони книги 

про Стуса [Електронний ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 

жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/151112/. 

Про реакцію Офісу Президента України на ситуацію, пов’язану із рішенням 

Дарницького районного суду м. Києва заборонити поширення книги В. Кіпіані «Справа 

Василя Стуса». 

Див. № 197. 

 

Освіта. Кадри 
Початкова мистецька освіта  

135. Гудыма, Мария. Музыкальный олимп покоряется детям [Електронний 

ресурс] / Мария Гудыма // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 15 окт. (№ 110–

111). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.10.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/45274.php. 

Про концерт лауреатів І Міжнародного дистанційного конкурсу Odesa Music 

Olymp в Одеському літературному музеї. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/ne-tilky-pro-sud
https://www.wz.lviv.ua/news/422542-knyha-pro-stusa-vydavnytstvo-podavatyme-na-apeliatsiiu-shchodo-peremohy-medvedchuka
https://www.wz.lviv.ua/news/422542-knyha-pro-stusa-vydavnytstvo-podavatyme-na-apeliatsiiu-shchodo-peremohy-medvedchuka
https://www.wz.lviv.ua/news/422542-knyha-pro-stusa-vydavnytstvo-podavatyme-na-apeliatsiiu-shchodo-peremohy-medvedchuka
https://www.wz.lviv.ua/news/422542-knyha-pro-stusa-vydavnytstvo-podavatyme-na-apeliatsiiu-shchodo-peremohy-medvedchuka
https://lb.ua/culture/2020/10/19/468458_viktor_medvedchuk_proti_vasilya_stusa.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/281020-sprava-pro-skifske-zoloto-ukrayina-domoglasya-vidvodu-suddi
https://day.kyiv.ua/uk/news/281020-sprava-pro-skifske-zoloto-ukrayina-domoglasya-vidvodu-suddi
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/151112/
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/45274.php
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/45274.php
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136. Даниленко, Светлана. Универсальный язык общения [Електронний ресурс] / 

Светлана Даниленко ; [інтерв’ю вів] В. Сергеев // Ваш шанс : обществ.-деловой 

еженедельник : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 окт. (№ 40). –  Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=812&ir=375. 

Директор Сумської ДМШ № 2 про спільний майстер-клас джазової виконавиці 

з.а. України О. Войченко та керівника джаз-гурту «Араміс» з.д.м. України 

В. Прихожая у рамках Відкритого обласного конкурсу «Джаз-вітраж» у Сумській 

обл. філармонії, а також про  особливості роботи школи в умовах адаптивного  

карантину. 

137. Николаенко, Елена. Покорили Париж [Електронний ресурс] / Елена 

Николаенко // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 окт. (№ 116–117). – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/45357.php. 

Про учнів дитячих художніх та шкіл мистецтв м. Одеси, які здобули перемоги у 

Міжнародному інтернаціональному фестивалі-конкурсі La France reunit les talents – 

2020 (м. Париж, Франція). 

Див. № 127, 129. 

Кадри 

138. Гай, Віра. «Музика – це розум, втілений у прекрасних звуках» / Віра Гай // 

Житомирщина. – 2020. – 16 жовт. (№ 70). – С. 7. 

Про творчу та педагогічну діяльність викладачки класу скрипки Малинської 

ДШМ (Житомирська обл.) О. Новицької. 

139. Картузов, Костянтин. Чому я працюю бібліотекарем [Електронний ресурс] : 

[інтерв’ю] / Костянтин Картузов, Аліна Тищенко, Катя Крамер [та ін.] // Bit.ua : 

[онлайн-журнал]. – 2020. – 27 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 27.10.2020. 

https://bit.ua/2020/10/profesiya-bibliotekarya/. 

Молоді бібліотекарі м. Києва про специфіку своєї роботи, читачів та чому 

бібліотеки актуальні й досі. 

140. Корнелюк, Мирослава. Пізнати свій край : Мирослава Корнелюк: Втратимо 

культуру – втратимо і освіту, мову, звичаї, націю, зрештою, державу / Мирослава 

Корнелюк ; розмовляла С. Ярош // Галичина. – 2020. – 25 верес.–1 жовт. (№ 36). – С. 3. 

Заступник начальника Управління культури, національностей та релігій Івано-

Франківської ОДА, голова ГО «Всеукраїнське товариство Гуцульщина» про свою 

діяльність на посадах, розвиток туризму на Верховинщині, проблеми у сфері культури 

області. 

141. На Кіровоградщині призначили нову директорку краєзнавчого музею 

[Електронний ресурс] // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. – 2020. – 8 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/61147-na-kirovohradshchyni-pryznachyly-novu-dyrektorku-

kraieznavchoho-muzeiu. 

Про призначення І. Смаглюк на посаду директора Кіровоградського обл. 

краєзнавчого музею за результатами конкурсу. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=812&ir=375
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/45357.php
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/45357.php
https://bit.ua/2020/10/profesiya-bibliotekarya/
https://gre4ka.info/suspilstvo/61147-na-kirovohradshchyni-pryznachyly-novu-dyrektorku-kraieznavchoho-muzeiu
https://gre4ka.info/suspilstvo/61147-na-kirovohradshchyni-pryznachyly-novu-dyrektorku-kraieznavchoho-muzeiu
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142. Презентували виставку робіт викладачів Луцької художньої школи 

[Електронний ресурс] : в експозиції представлені 22 картини живописні та 2 

фотосвітлини // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 9 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163811-prezentuvaly-vystavku-robit-vykladachiv-lutskoi-

khudozhnoi-shkoly. 

Про виставку «Осіння палітра» в Луцькій худож. школі до Дня художника.  

143. У Луцьку відкрили виставку картин «Крила свободи» [художниці, 

викладачки мистецтв Алли Остапчук та її учениць Б. Вакулюк, К. Чабар, Х. Ващук] 

[Електронний ресурс] : роботи представили у Волинській обласній бібліотеці для 

юнацтва / Упр. культури, з питань релігій та національностей Волинської 

облдержадмін. // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 23 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/165071-u-lutsku-vidkryly-vystavke-kartyn-kryla-svobody. 

144. Юрченко, Ганна. В археології головне – уміння бачити землю / Ганна 

Юрченко, Аліна Харламова ; [спілкувалася] Ю. Шматченко // Слобід. край. – 2020. – 

27 жовт. (№ 87). – С. 5. 

Наукові співробітниці Дніпропетровського нац. історичного музею ім. Д. 

Яворницького та музею археології Харківського нац. університету ім. В. Каразіна про 

археологію, експедиції та гендерне питання. 

Див. № 196. 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

145. В Польщі замінили меморіальну плиту на могилі вояків УПА [Електронний 

ресурс] : у Польщі на могилі вояків УПА, що на горі Монастир [поблизу села Верхрата 

Підкарпатського воєводства] неподалік Перемишля, замість повністю знищеної в січні 

2020 року меморіальної плити встановлено нову, з іншими написами // Високий Замок 

: [інтернет-версія]. – 2020. – 11 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.10.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/422046-v-polshchi-zaminyly-memorialnu-plytu-na-mohyli-

voiakiv-upa. 

146. Лук’яненко, Оксана. У Житомирі [в артгалереї «Gnatyuk Art Center» за 

ініціативи Посольства Республіки Словенія в Україні] відкрилася виставка «Старіння. 

Суспільство для всіх» [Електронний ресурс]  / Оксана Лук’яненко // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 1 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 02.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/336482. 

147. Москаленко, Віталій. Про культурну й політичну взаємодію [Електронний 

ресурс] / Віталій Москаленко ; [інтерв’ю вела] О. Войтко // День : [інтернет-версія]. – 

2020. – 8 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/pro-kulturnu-y-politychnu-vzayemodiyu. 

Посол України в Болгарії про співпрацю між країнами, зокрема у сфері культури,  

болгарську діаспору в Україні. 

148. Посол України в Японії [С. Корсунський] та міністр культури [та 

інформаційної політики України О. Ткаченко] відкрили у Києві [в галереї 

https://www.volyn.com.ua/news/163811-prezentuvaly-vystavku-robit-vykladachiv-lutskoi-khudozhnoi-shkoly
https://www.volyn.com.ua/news/163811-prezentuvaly-vystavku-robit-vykladachiv-lutskoi-khudozhnoi-shkoly
https://voladm.gov.ua/article/vistavka-kartin-krila-svobodi-u-volinskiy-oblasniy-biblioteci-dlya-yunactva/
https://voladm.gov.ua/article/vistavka-kartin-krila-svobodi-u-volinskiy-oblasniy-biblioteci-dlya-yunactva/
https://www.volyn.com.ua/news/165071-u-lutsku-vidkryly-vystavke-kartyn-kryla-svobody
https://www.wz.lviv.ua/news/422046-v-polshchi-zaminyly-memorialnu-plytu-na-mohyli-voiakiv-upa
https://www.wz.lviv.ua/news/422046-v-polshchi-zaminyly-memorialnu-plytu-na-mohyli-voiakiv-upa
https://www.wz.lviv.ua/news/422046-v-polshchi-zaminyly-memorialnu-plytu-na-mohyli-voiakiv-upa
http://www.golos.com.ua/article/336482
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/pro-kulturnu-y-politychnu-vzayemodiyu
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«ARTAREA»] проєкт Міжнародні Мости [Міст «Україна – Японія»] [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 8 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3113911-posol-ukraini-v-aponii-ta-ministr-kulturi-

vidkrili-u-kievi-proekt-miznarodni-mosti.html. 

Див. № 246, 268. 

Український інститут 

Див. № 63. 
 

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

міждисциплінарні проєкти 

149. В Луцьку стартували Тижні Німеччини [Електронний ресурс] / Луцька 

міськрада // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 5 жовт. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 06.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163470-v-lutsku-startuvaly-tyzhni-nimechchyny. 

Про відкриття Тижнів Німеччини фотовиставкою «Про баченням...» лучанина 

Д. Геґери в артгалереї «Луцьк». До 35-річчя німецької єдності.  

150. До Днів польської культури в Україні на вулиці Михайлівській 

виступатимуть творчі колективи міста [Електронний ресурс] / [пресслужба Житомир. 

міськради] // Житомир.today : [портал]. – 2020. – 1 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

http://zhitomir.today/news/culture/do_dniv_polskoyi_kulturi_v_ukrayini_na_vulitsi_mihayli

vskiy_vistupatimut_tvorchi_kolektivi_mista-id40015.html. 

Програма заходів у м. Житомирі  у межах ХІІІ Днів польської культури в Україні 

та XXVI Міжнародного фестивалю польської культури «Веселка Полісся». До 100-

річчя від дня народження святого Івана Павла II, а також вшанування борців за 

незалежність у 100-річчя польсько-більшовицької війни. 

151. Мюнхен [Німеччина] запрошує на Тижні України в Баварії 2020 

[Електронний ресурс] : [про концерт «Voice of the Violin» та інші заходи]  // 

Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 12 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3116296-munhen-zaprosue-na-tizni-ukraini-v-

bavarii-2020.html. 

152. Назвали переможців Молодої і Дитячої «Коронацій слова» [Міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова»] [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 22 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 24.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/nazvaly-peremozhtsiv-molodoi-i-dytiachoi-koronatsij-slova/.1 

153. Оголосили програму [ІІІ Міжнародного] літературного фестивалю 

«Фронтера» [м. Луцьк] [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. 

– 29 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

                                                             
1Див. також: Відбулася онлайн-церемонія нагородження переможців Молодої і Дитячої Коронації – 2020 [Електронний ресурс] // День 

: [інтернет-версія]. 2020. 22 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 23.10.2020.https://day.kyiv.ua/uk/news/221020-

vidbulasya-onlayn-ceremoniya-nagorodzhennya-peremozhciv-molodoyi-i-dytyachoyi-koronaciyi. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3113911-posol-ukraini-v-aponii-ta-ministr-kulturi-vidkrili-u-kievi-proekt-miznarodni-mosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3113911-posol-ukraini-v-aponii-ta-ministr-kulturi-vidkrili-u-kievi-proekt-miznarodni-mosti.html
http://zhitomir.today/news/culture/do_dniv_polskoyi_kulturi_v_ukrayini_na_vulitsi_mihaylivskiy_vistupatimut_tvorchi_kolektivi_mista-id40015.html
http://zhitomir.today/news/culture/do_dniv_polskoyi_kulturi_v_ukrayini_na_vulitsi_mihaylivskiy_vistupatimut_tvorchi_kolektivi_mista-id40015.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3116296-munhen-zaprosue-na-tizni-ukraini-v-bavarii-2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3116296-munhen-zaprosue-na-tizni-ukraini-v-bavarii-2020.html
https://litgazeta.com.ua/news/nazvaly-peremozhtsiv-molodoi-i-dytiachoi-koronatsij-slova/
https://day.kyiv.ua/uk/news/221020-vidbulasya-onlayn-ceremoniya-nagorodzhennya-peremozhciv-molodoyi-i-dytyachoyi-koronaciyi
https://day.kyiv.ua/uk/news/221020-vidbulasya-onlayn-ceremoniya-nagorodzhennya-peremozhciv-molodoyi-i-dytyachoyi-koronaciyi
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https://litgazeta.com.ua/news/oholosyly-prohramu-literaturnoho-festyvaliu-frontera/. 

154. Левкович, София.  Литература – дело ответственное [Електронний ресурс] / 

София Левкович // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 1 окт. (№ 104–105). – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45191.php. 

Про хід та учасників VI Міжнародного літературного фестивалю у м. Одесі. 

155. Україна і чеська «Ніч літератури». У Празі читали роман про Донбас 

[Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 8 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/ukraina-i-cheska-nich-literatury-u-prazi-chytaly-roman-pro-

donbas/. 

Про презентацію роману письменника В. Рафаєнка «Довгі часи» у перекладі 

чеською під час акції «Ніч літератури» у м. Празі (Чехія). 

Див. № 283. 

 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. ДОЗВІЛЛЯ 

156. За синєє небо, за жовте колосся… [Електронний ресурс] / [Північно-східний 

міжрегіональний відділ УІНП] // Зоря Полтавщини : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 жовт. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

http://zorya.poltava.ua/za-sinieie-nebo-za-zhovte-kolossja/. 

Про учасників та хід просвітницького заходу «30-річчя підняття національного 

прапора у Полтаві: спогади учасників» у приміщенні обласної організації НСПУ. 

 

Методи і форми культурно-дозвіллєвої роботи 

Дозвілля 

157. На Житомирщині відбудеться військово-історичний фестиваль 

«Повстанський хутір» [хутір Жадьок біля с. Ставки Радомишльської ОТГ : програма] 

[Електронний ресурс] / [пресслужба Житомир. облради] // Житомир.today : [портал]. – 

2020. – 3 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

http://zhitomir.today/news/culture/na_zhitomirshchini_vidbudetsya_viyskovo_istorichniy_fe

stival_povstanskiy_hutir-id40008.html. 

 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. АМАТОРСТВО 

Див. № 215. 

Фольклор 

Народні свята та обряди 

Див. № 302. 

Творчі звіти, конкурси, фестивалі, свята мистецтв 

158. На Сумщині стартував відкритий обласний фестиваль сучасних видів 

мистецтва «Youth-Fest» [Електронний ресурс] // SumyToday: [портал]. – 2020. – 6 жовт. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.10.2020. 

http://sumy.today/news/culture/9102-na-sumshchyni-startuvav-vidkrytyi-oblasnyi-festyval-

suchasnykh-vydiv-mystetstva-youthfest.html. 

https://litgazeta.com.ua/news/oholosyly-prohramu-literaturnoho-festyvaliu-frontera/
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45191.php
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45191.php
https://litgazeta.com.ua/news/ukraina-i-cheska-nich-literatury-u-prazi-chytaly-roman-pro-donbas/
https://litgazeta.com.ua/news/ukraina-i-cheska-nich-literatury-u-prazi-chytaly-roman-pro-donbas/
http://zorya.poltava.ua/za-sinieie-nebo-za-zhovte-kolossja/
http://zhitomir.today/news/culture/na_zhitomirshchini_vidbudetsya_viyskovo_istorichniy_festival_povstanskiy_hutir-id40008.html
http://zhitomir.today/news/culture/na_zhitomirshchini_vidbudetsya_viyskovo_istorichniy_festival_povstanskiy_hutir-id40008.html
http://sumy.today/news/culture/9102-na-sumshchyni-startuvav-vidkrytyi-oblasnyi-festyval-suchasnykh-vydiv-mystetstva-youthfest.html
http://sumy.today/news/culture/9102-na-sumshchyni-startuvav-vidkrytyi-oblasnyi-festyval-suchasnykh-vydiv-mystetstva-youthfest.html
http://sumy.today/news/culture/9102-na-sumshchyni-startuvav-vidkrytyi-oblasnyi-festyval-suchasnykh-vydiv-mystetstva-youthfest.html
http://sumy.today/news/culture/9102-na-sumshchyni-startuvav-vidkrytyi-oblasnyi-festyval-suchasnykh-vydiv-mystetstva-youthfest.html
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159. На Черкащині обрали переможців [обласного фестивалю-]конкурсу 

патріотичної пісні [«Народ мій є, народ мій завжди буде!»] [Електронний ресурс] / 

[Упр. культури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін.] // Про 

головне : [сайт]. – 2020. – 30 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 02.11.2020. 

http://progolovne.ck.ua/na-cherkashchyni-obraly-peremozhtsiv-konkursu-patriotychnoi-

pisni. 

160. «Родовід» [ансамбль народної пісні] із Каменя-Каширського [Волинська 

обл.] здобув гран-прі [онлайн] фестивалю пам’яті Степана Кривенького [Електронний 

ресурс] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 1 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/162908-rodovid-iz-kamenia-kashyrskoho-zdobuv-hran-pri-

festyvaliu-pam-iati-stepana-kryvenkoho. 

Про переможців відкритого обласного фестивалю-конкурсу вокально-хорового 

мистецтва «Волинь моя, краса моя» пам’яті почесного громадянина Волині, 

композитора і поета з.п.к. України С. Кривенького. 

161. Студентка Черкаського національного [університету ім. Б. Хмельницького] 

перемогла в мистецькому конкурсі [Електронний ресурс] // Про все : [портал]. – 2020. 

– 7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

https://provce.ck.ua/studentka-cherkaskoho-natsionalnoho-peremohla-v-mystetskomu-

konkursi-foto/. 

Про перемогу Д. Корнієнко в ІІІ Обласному  відкритому конкурсі для 

талановитої молоді «Тараса пензлі оживають» у с. Шевченкове (Звенигородський р-н,  

Черкаська обл.), а також про учасників, склад журі та хід конкурсу. 

162. Шемота, Ольга. Що намріяли українські діти у Всеукраїнському конкурсі 

дитячого фотомалюнка «Мрійник року» [Електронний ресурс] / Ольга Шемота // 

Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/21/mode/1up. 

Про учасників, хід і підсумки Всеукраїнського онлайн-конкурсу дитячого 

фотомалюнка «Мрійник року», організованого Нац. бібліотекою України для дітей 

(м. Київ), Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей та Національною 

секцією Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY. 

 

Міжнародне співробітництво 

163. У Чорногорії  [у культурно-інформаційному центрі «Budo Tomovic» 

м. Подгориці] пройде виставка українських [юних] художників [переможців 

Всеукраїнського художнього фестивалю]  МАЛЮЙ.UA [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 29.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3125977-u-cornogorii-projde-vistavka-ukrainskih-

hudoznikiv-malujua.html. 

 

http://progolovne.ck.ua/na-cherkashchyni-obraly-peremozhtsiv-konkursu-patriotychnoi-pisni
http://progolovne.ck.ua/na-cherkashchyni-obraly-peremozhtsiv-konkursu-patriotychnoi-pisni
https://www.volyn.com.ua/news/162908-rodovid-iz-kamenia-kashyrskoho-zdobuv-hran-pri-festyvaliu-pam-iati-stepana-kryvenkoho
https://www.volyn.com.ua/news/162908-rodovid-iz-kamenia-kashyrskoho-zdobuv-hran-pri-festyvaliu-pam-iati-stepana-kryvenkoho
https://provce.ck.ua/studentka-cherkaskoho-natsionalnoho-peremohla-v-mystetskomu-konkursi-foto/
https://provce.ck.ua/studentka-cherkaskoho-natsionalnoho-peremohla-v-mystetskomu-konkursi-foto/
https://provce.ck.ua/studentka-cherkaskoho-natsionalnoho-peremohla-v-mystetskomu-konkursi-foto/
https://provce.ck.ua/studentka-cherkaskoho-natsionalnoho-peremohla-v-mystetskomu-konkursi-foto/
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/21/mode/1up
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3125977-u-cornogorii-projde-vistavka-ukrainskih-hudoznikiv-malujua.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3125977-u-cornogorii-projde-vistavka-ukrainskih-hudoznikiv-malujua.html
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Міжнародні фестивалі, конкурси, свята, виставки 

164. Гай, Віра. Відзначено співаків із Радомишля / Віра Гай // Житомирщина. – 

2020. – 9 жовт. (№ 68). – С. 6. 

Про відзнаки, отримані народним жіночим вокальним тріо «Фора» та дуетом 

MaNick Радомишльського міського БК, за підсумками Міжнародного онлайн-

фестивалю у м. Обзорі (Болгарія). 

165. Луцькі танцюристи з «Ритму» на міжнародному конкурсі вибороли золото 

[Електронний ресурс] : міжнародний фестиваль-конкурс Strana Art Fest Turkey 2020 

відбувся 11–17 жовтня 2020 року [в Туреччині] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 

2020. – 26 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/165255-lutski-tantsiurysty-z-rytmu-na-mizhnarodnomu-

konkursi-vyboroly-zoloto. 

166. «Art&more» онлайн [Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія]. – 2020. 

– 1 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/artmore-onlayn. 

Про склад журі та переможців Міжнародного музичного фестивалю-конкурсу 

Art&more, який цьогоріч відбувається онлайн, а також анонс зустрічі (9 жовт.) 

учасників конкурсу та педагогів з України, на якій будуть вручені дипломи та 

подарунки від партнерів проєкту та презентовано подальшу програму фестивалю. 

Див. № 54, 135, 137. 

 

Види і жанри аматорства 

Образотворче аматорство та народні художні промисли 

167. Івашко, Олена. Таврійський розпис: повернення із забуття [Електронний 

ресурс] / Олена Івашко // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 3 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/tavrijskij-rozpis-povernennya-iz-zabuttya/. 

Про таврійський орнаментальний розпис і майстринь, які його відроджують. 

168. Нікітенко, Людмила. У Шевченковому провели Всеукраїнський 

мальовничий пленер [Електронний ресурс] / Людмила Нікітенко // Україна молода : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 9 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 09.10.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3647/2006/150780/. 

Про організаторів, хід та учасників щорічного мистецького пленеру «Тараса 

пензлі оживають» у с. Шевченкове (Звенигородський р-н, Черкаська обл.). 

169. Разанова, Юлія. Мальована хата – як прадавній… мурал [Електронний 

ресурс] / Юлія Разанова // Вінниччина : [інтернет-версія]. – 2020. – 5 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.10.2020. 

http://vinnichina.info/2020/10/05/мальована-хата-як-прадавній-мурал/. 

Про учасників та хід VI симпозіуму майстрів народного малярства «Мальована 

хата» у с. Серебринець (Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл.). 

Див. № 53, 97, 161, 162. 

 

https://www.volyn.com.ua/news/165255-lutski-tantsiurysty-z-rytmu-na-mizhnarodnomu-konkursi-vyboroly-zoloto
https://www.volyn.com.ua/news/165255-lutski-tantsiurysty-z-rytmu-na-mizhnarodnomu-konkursi-vyboroly-zoloto
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/artmore-onlayn
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/tavrijskij-rozpis-povernennya-iz-zabuttya/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3647/2006/150780/
http://vinnichina.info/2020/10/05/мальована-хата-як-прадавній-мурал/
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Виставки 

170. Кропивничан запрошують на виставку художніх екоробіт [«Плетені 

фантазії» в Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д. Чижевського] 

[Електронний ресурс] // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. – 2020. – 6 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.10.2020. 

https://gre4ka.info/anonsy/61113-kropivnichan-zaproshuyut-na-vistavku-khudozhnikh-

ekorobit. 

171. Лук’яненко, Оксана. Житомир: Яскраві барви золотого віку – на виставці 

[Електронний ресурс] : до Міжнародного дня людей похилого віку у Житомирській 

центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка відкрили колективну мистецьку 

виставку «Барви душі» [учасників художньої студії Університету для людей 

поважного віку, що діє на базі книгозбірні] / Оксана Лук’яненко // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 3 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/336582. 

172. У Ковелі [Волинська обл.] представили [виставку] «Солом’яне мереживо» 

[Електронний ресурс] : автор робіт із соломи – [членкиня Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України] Людмила Каменчук // Волинь-нова : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 27 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/165376-u-koveli-predstavyly-solom-iane-merezhyvo. 

173. Шуткевич, Олеся. У Вінниці презентували більше тисячі виробів народного 

мистецтва [Електронний ресурс] / Олеся Шуткевич // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 

12 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/121020-u-vinnyci-prezentuvaly-bilshe-tysyachi-vyrobiv-

narodnogo-mystectva. 

Про обласну виставку образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 

у Вінницькому обл. краєзнавчому музеї. До Дня українського козацтва та Покрови 

Пресвятої Богородиці.1 

174. Якель, Роман. «Звіриний стиль»: у Вишнівецькому палаці триває виставка 

робіт майстрів гончарства [Електронний ресурс] / Роман Якель // Україна молода : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 07.10.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3646/164/150726/. 

Про виставку «Зооморфія в кераміці» учасників Всеукраїнського фестивалю 

гончарів «Не святі горшки ліплять» (відбувся у серпні ц. р. онлайн) у Вишнівецькому 

палаці Нац. заповідника «Замки Тернопілля». 

Персоналії 

175. Помірна, Любов. Любов Помірна: «Хата без рушника – як родина без дітей» 

/ Любов Помірна ; [записала] В. Гай // Житомирщина. – 2020. – 29 верес. (№ 65). – С. 7. 

                                                             
1Див. також: Разанова, Юлія. Тема хліба – провідна [Електронний ресурс] / Юлія Разанова // Вінниччина : [інтернет-

версія]. 2020. 20 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 20.10.2020. 

http://vinnichina.info/2020/10/20/тема-хліба-провідна/. 

https://gre4ka.info/anonsy/61113-kropivnichan-zaproshuyut-na-vistavku-khudozhnikh-ekorobit
https://gre4ka.info/anonsy/61113-kropivnichan-zaproshuyut-na-vistavku-khudozhnikh-ekorobit
http://www.golos.com.ua/article/336582
https://www.volyn.com.ua/news/165376-u-koveli-predstavyly-solom-iane-merezhyvo
https://day.kyiv.ua/uk/news/121020-u-vinnyci-prezentuvaly-bilshe-tysyachi-vyrobiv-narodnogo-mystectva
https://day.kyiv.ua/uk/news/121020-u-vinnyci-prezentuvaly-bilshe-tysyachi-vyrobiv-narodnogo-mystectva
https://umoloda.kyiv.ua/number/3646/164/150726/
http://vinnichina.info/2020/10/20/тема-хліба-провідна/
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Вишивальниця з Радомишльської ОТГ (Житомирська обл.) про свою творчість 

та колекцію вишитих робіт. 

176. Сенчуков, Богдан. Усі інструменти цього ансамблю зроблено із… сірників 

[Електронний ресурс] / Богдан Сенчуков ; [інтерв’ю вела] О. Векерик // // Волинь-нова 

: [інтернет-версія]. – 2020. – 4 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163126-usi-instrumenty-tsoho-ansambliu-zrobleno-iz-

sirnykiv-video. 

Майстер з виготовлення музичних інструментів із сірників  (м. Жашків, 

Уманський р-н, Черкаська обл.) про свою творчість. Ансамбль, що грає на цих 

інструментах, внесено до Книги рекордів Гіннесса. 

 

Музичне аматорство  

Див. № 158–160, 164, 166. 

 

Театральне аматорство 

177. Наумук, Сергій. «Що робить гора Фудзі в час, коли на Волині обрізують 

буряки?»: у Луцьку показали виставу «Кострубізми. Кумановський» [Електронний 

ресурс] : [народний незалежний] театр[-студія] «ГаРмИдЕр» представив виставу за 

мотивами творчості художника Миколи Кумановського : [враження від премʼєри] / 

Сергій Наумук // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 25 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/165158-u-lutsku-rozshyfruvaly-kostrubizmy-mykol-

kumanovskoho. 

178. У театральній студії в Черкасах готують майбутніх акторів [Електронний 

ресурс] // Про головне : [сайт]. – 2020. – 10 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозапис. – Дата звернення: 16.10.2020. 

http://progolovne.ck.ua/u-teatral-niy-studii-v-cherkasakh-hotuiut-maybutnikh-aktoriv/. 

Про театральну студію «Рапсодія» при Черкаській ДМШ № 5 (керівник  

А. Куриленко). 

179. Христова, Наталья. Николаевскому театру юного зрителя «Остров» 

исполнилось 10 лет [Електронний ресурс] / Наталья Христова // Веч. Николаев : 

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

звернення: 20.10.2020. 

https://vn.mk.ua/ostrov-i-ego-obitateli-nikolaevskomu-teatru-yunogo-zritelya-ostrov-

ispolnilos-10-let/. 

Про творчі досягнення вихованців дитячого театру-студії «Острів» та 

молодіжного театру «Сучасник» при Миколаївському міському палаці культури 

«Молодіжний». 

Див. № 43, 49, 51, 54. 

 

Хореографічне аматорство 

180. Влашинець, Леся. Горохівська «Мрія» увійшла в п’ятірку кращих 

танцювальних колективів України [Електронний ресурс] / Леся Влашинець // Волинь-

https://www.volyn.com.ua/news/163126-usi-instrumenty-tsoho-ansambliu-zrobleno-iz-sirnykiv-video
https://www.volyn.com.ua/news/163126-usi-instrumenty-tsoho-ansambliu-zrobleno-iz-sirnykiv-video
https://www.volyn.com.ua/news/165158-u-lutsku-rozshyfruvaly-kostrubizmy-mykol-kumanovskoho
https://www.volyn.com.ua/news/165158-u-lutsku-rozshyfruvaly-kostrubizmy-mykol-kumanovskoho
http://progolovne.ck.ua/u-teatral-niy-studii-v-cherkasakh-hotuiut-maybutnikh-aktoriv/
https://vn.mk.ua/ostrov-i-ego-obitateli-nikolaevskomu-teatru-yunogo-zritelya-ostrov-ispolnilos-10-let/
https://vn.mk.ua/ostrov-i-ego-obitateli-nikolaevskomu-teatru-yunogo-zritelya-ostrov-ispolnilos-10-let/
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нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 4 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163355-horokhivska-mriia-uviishla-v-piatirku-krashchykh-

tantsiuvalnykh-kolektyviv-ukrainy. 

Про творчі досягнення танцювального колективу «Мрія» (керівник Л. Кравчук) 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Горохова (Волинська обл.) та поїздку до 

м. Києва на вручення відзнаки.  

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ЧИТАННЯ 

181. Бруй, Оксана. Хороший приклад – заразний: 5 бібліотек, що змінили життя 

громади [Електронний ресурс] / Оксана Бруй // Укр. правда : [сайт]. – 2020. – 19 жовт. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2020/10/19/242723/. 

Досвід роботи Бібліотеки-філії №8 для юнацтва Олександрійської міської ЦБС 

(Кіровоградська обл.), бібліотеки Степанецької ОТГ (Черкаська обл.), Херсонської 

ОУНБ ім. Олеся Гончара, Тернопільської обл. бібліотеки для молоді, Тростянецької 

публічної бібліотеки (Сумська обл.). 

182. Зоріна, Наталія. До питання унормування термінології каталогізації: 

становлення  й сучасні тенденції / Наталія Зоріна //  Вісн. Книжк. палати. – 2020. –  

№ 8. – С. 18–22. 

Аналізуються аспекти становлення української бібліотечно-інформаційної 

термінології та її трансформації в сучасних умовах. 

183. Морі, Євгеній. Літературний туризм. Топ найцікавіших українських 

бібліотек для дорослих і малих [Електронний ресурс] / Євгеній Морі // Суспільне. 

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

звернення: 20.10.2020. 

https://suspilne.media/69759-literaturnij-turizm-top-najcikavisih-ukrainskih-bibliotek-dla-

doroslih-i-malih/. 

Добірка про бібліотеки, зокрема столичні НБУ ім. Ярослава Мудрого, НБУ ім. В. 

Вернадського, Нац. бібліотеку України для дітей, Харківську держ. наук. бібліотеку 

ім. В. Короленка та наукову бібліотеку Львівського нац. університету ім. І. Франка. 

184. УБА назвала Бібліотеку року 2020 [Електронний ресурс] // Читомо:  

культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. – 30 верес. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://chytomo.com/uba-nazvala-biblioteku-roku-2020/. 

Про переможців Всеукраїнського конкурсу на здобуття звання «Бібліотека 

року» 2020 року. 

Див. № 139. 

До Всеукраїнського дня бібліотек 

185. Гордієнко, Алла. «Навчаючи дітей любові до читання, ми виховуємо 

громадян» [Електронний ресурс] : 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек / Алла 

Гордієнко // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 верес. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/336385. 

https://www.volyn.com.ua/news/163355-horokhivska-mriia-uviishla-v-piatirku-krashchykh-tantsiuvalnykh-kolektyviv-ukrainy
https://www.volyn.com.ua/news/163355-horokhivska-mriia-uviishla-v-piatirku-krashchykh-tantsiuvalnykh-kolektyviv-ukrainy
https://life.pravda.com.ua/culture/2020/10/19/242723/
https://suspilne.media/69759-literaturnij-turizm-top-najcikavisih-ukrainskih-bibliotek-dla-doroslih-i-malih/
https://suspilne.media/69759-literaturnij-turizm-top-najcikavisih-ukrainskih-bibliotek-dla-doroslih-i-malih/
https://chytomo.com/uba-nazvala-biblioteku-roku-2020/
http://www.golos.com.ua/article/336385
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Генеральний директор Нац. бібліотеки України для дітей (м. Київ) заслужений 

працівник культури України про роботу закладу. 

186. Круглов, Віктор. Чи повинна бути тиша в бібліотеці [Електронний ресурс] / 

Віктор Круглов // LB.ua : [сайт]. – 2020. – 30 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://lb.ua/blog/victor_kruglov/467122_chi_povinna_buti_tisha_bibliotetsi.html. 

Наведено перелік послуг, які могли б  надавати бібліотеки як центри культурної 

комунікації. 

187. Пісак, Мар’яна. Вартові слова. Тлумацькі бібліотекарі бережуть підвалини 

культурного спадку народу [Електронний ресурс] / Мар’яна Пісак, Ярослава Соловей ; 

[записав] І. Лазоришин // Галичина : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 верес. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/vartovi-slova-tlumatski-bibliotekari-berezhut-pidvalini-

kulturnogo-spadku-narodu/. 

Директор і завідувач відділення Публічної бібліотеки Тлумацької ОТГ (Івано-

Франківська обл.) про реформування закладу внаслідок децентралізації, проблеми та 

здобутки в роботі, діяльність клубу «Літературні зустрічі». 

188. Прем’єра драйвового відео «Бібліотечний рок-н-рол» – до Всеукраїнського 

дня бібліотек [Електронний ресурс] : у веселому ролику до нового синглу від тріо 

«Мар’яничі» знялася сотня бібліотекарок // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. 

– 30 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.09.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/421365-premiera-draivovoho-video-bibliotechnyi-rok-n-rol-

do-vseukrainskoho-dnia-bibliotek. 

Прем’єра відеокліпу на пісню «Бібліотечний рок-н-рол» у виконанні тріо 

«Мар’яничі» (слова та музика М. Савки). Операторка та режисерка – О. Чернінька. 

 

Новації в бібліотеках 

189. Кононов, Андрій. Діджиталізація в дії: бібліотечна складова [Електронний 

ресурс] / Андрій Кононов // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/6/mode/1up. 

Досвід роботи бібліотек світу з впровадження новітніх інформаційних 

технологій та здійснення інноваційної діяльності, створення бібліотеками України 

для дітей «електронних бібліотек» на основі оцифрованих матеріалів. 

 

Історія бібліотечної справи в Україні 

190. Первак, Тетяна. Зачарований силою книги [Електронний ресурс] : до 160-

річчя від дня народження [бібліотекознавця, засновника Харківської бібліотечної 

школи] Рубинського Костянтина Івановича (13.05.1860–01.12.1930) / Тетяна Первак // 

Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/47/mode/1up. 

 

https://lb.ua/blog/victor_kruglov/467122_chi_povinna_buti_tisha_bibliotetsi.html
https://galychyna.if.ua/analytic/vartovi-slova-tlumatski-bibliotekari-berezhut-pidvalini-kulturnogo-spadku-narodu/
https://galychyna.if.ua/analytic/vartovi-slova-tlumatski-bibliotekari-berezhut-pidvalini-kulturnogo-spadku-narodu/
https://www.wz.lviv.ua/news/421365-premiera-draivovoho-video-bibliotechnyi-rok-n-rol-do-vseukrainskoho-dnia-bibliotek
https://www.wz.lviv.ua/news/421365-premiera-draivovoho-video-bibliotechnyi-rok-n-rol-do-vseukrainskoho-dnia-bibliotek
https://www.wz.lviv.ua/news/421365-premiera-draivovoho-video-bibliotechnyi-rok-n-rol-do-vseukrainskoho-dnia-bibliotek
https://www.wz.lviv.ua/news/421365-premiera-draivovoho-video-bibliotechnyi-rok-n-rol-do-vseukrainskoho-dnia-bibliotek
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/6/mode/1up
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/47/mode/1up
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Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 

191. Дубова, Ольга. Експозиція унікальної колекції IBBY «Визначні книжки для 

молоді з особливостями розвитку 2019» у НБУ для дітей [Електронний ресурс] / Ольга 

Дубова // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/9/mode/1up. 

 Огляд колекції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY «Визначні 

книжки для молоді з особливостями розвитку 2019», наданої Нац. секцією IBBY та 

представленої на виставці у Нац. бібліотеці України для дітей (м. Київ) за підтримки 

Посольства Швейцарії в Україні. 

 

Робота бібліотек інших країн 

Див. № 189. 

Організація та управління в галузі бібліотечної справи 

192. Шестопал, Ірина. Онлайн-переформатування проєктно-грантової діяльності 

бібліотек для дітей [Електронний ресурс] / Ірина Шестопал, Ольга Ніжніченко // 

Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/13/mode/1up. 

 Огляд грантових проєктів для підтримки діяльності бібліотек для дітей в 

умовах адаптивного карантину, зміна їх формату з офлайн-платформи на онлайн. 

 

Мережа та типи бібліотек 

Національні бібліотеки 

Див. № 183. 

НБУ ім. Ярослава Мудрого 

Див. № 183, 207. 

Наукові бібліотеки 

Див. № 183. 

Обласні універсальні наукові бібліотеки 

193. Клименко, Юлія. Літературний скарб Дніпра [Електронний ресурс] / Юлія 

Клименко // Днепр вечер. : [інтернет-версія]. – 2020. – 23 окт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.10.2020. 

https://dv-gazeta.info/vechyorka/kultura/literaturniy-skarb-dnipra-tsinniy-knizhkoviy-

vantazh.html. 

Про історію створення та фонди Канадсько-українського бібліотечного центру 

Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія. До 20-

річчя центру. 

194. Смирнова, Наталия. В библиотеке – премьера! [Електронний ресурс] / 

Наталия Смирнова // Юж. правда : [інтернет-версія]. – 2020. – 9 окт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/54106. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/9/mode/1up
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/13/mode/1up
https://dv-gazeta.info/vechyorka/kultura/literaturniy-skarb-dnipra-tsinniy-knizhkoviy-vantazh.html
https://dv-gazeta.info/vechyorka/kultura/literaturniy-skarb-dnipra-tsinniy-knizhkoviy-vantazh.html
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/54106
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Про етновечір «Болгарський колорит: звичаї та особливості» за участі 

представників болгарської діаспори та відомих миколаївців  у Миколаївській ОУНБ у 

рамках проєкту «Сузір’я злагоди». 

Див. № 48, 170, 181. 

 

Публічні бібліотеки. Централізовані бібліотечні системи 

Міські бібліотеки 

195. Лобачова, Людмила. Місія поета – «сколихнути» людину / Людмила 

Лобачова // Житомирщина. – 2020. – 2 жовт. (№ 66). – С. 11. 

Презентація збірки віршів «Блаженство вибору» письменника, громадського 

діяча, журналіста С. Сіваченка у Хорошівській центральній бібліотеці (Житомирська 

обл.). 

Див. № 71, 1145, 120, 171, 205, 210. 

Селищні та сільські бібліотеки 

196. Гладич, Ольга. Ольга Гладич: Хочеться, щоби люди не оминали бібліотек і 

завше відчували потребу в художньому слові [Електронний ресурс] / Ольга Гладич ; 

[розмовляла] О. Мандрик // Галичина : [інтернет-версія]. – 2020. – 30 верес. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/olga-gladich-hochetsya-shhobi-lyudi-ne-ominali-bibliotek-i-

zavshe-vidchuvali-potrebu-v-hudozhnomu-slovi/. 

Завідувач бібліотеки-філії у с. Старий Мізунь Долинської ЦБС (Івано-

Франківська обл.) про вибір професії, роботу закладу та якою має бути сучасна 

бібліотека. 

Див. № 105. 

Бібліотеки для дітей та юнацтва 

197. Гордієнко, Алла. Бібліотеки для дітей: на роботу, як на свято, але у свято – 

на роботу! [Електронний ресурс] / Алла Гордієнко // Бібліотека у форматі Д : 

[інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/3/mode/1up. 

Генеральний директор Нац. бібліотеки України для дітей (м. Київ) заслужений 

працівник культури України  про діяльність бібліотек для дітей в умовах адаптивного  

карантину, сценарії, за якими відбувається скорочення мережі спеціалізованих 

бібліотек, та про законодавчі норми, що у цьому випадку порушуються. 

198. Кислова, Олена. Здоров’О з бібліотекою навіть і вдома! [Електронний ресурс] : 

літні читання онлайн – здобутки чи втрати? / Олена Кислова // Бібліотека у форматі Д : 

[інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/31/mode/1up. 

Про культурно-мистецькі онлайн-заходи в рамках програми Нац. бібліотеки 

України для дітей (м. Київ) «Здоров’О з бібліотекою навіть і вдома!».  

199. Ліпей, Олена. Інвестиції в майбутнє [Електронний ресурс] / Олена Ліпей, 

Ніна Расторгуєва // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/olga-gladich-hochetsya-shhobi-lyudi-ne-ominali-bibliotek-i-zavshe-vidchuvali-potrebu-v-hudozhnomu-slovi/
https://galychyna.if.ua/analytic/olga-gladich-hochetsya-shhobi-lyudi-ne-ominali-bibliotek-i-zavshe-vidchuvali-potrebu-v-hudozhnomu-slovi/
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/3/mode/1up
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/31/mode/1up
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http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/15/mode/1up. 

Про проєктно-програмну діяльність Кіровоградської обл. бібліотеки для дітей 

ім. Т. Шевченка (м. Кропивницький) та бібліотек для дітей Кіровоградської обл., що 

має на меті перетворення бібліотек в осучаснені бібліотечно-культурні центри з 

інноваційними послугами. 

200. «Мовний клуб» приглашает всех, кто хочет говорить на украинском 

[Електронний ресурс] // Днепр вечер. : [інтернет-версія]. – 2020. – 22 окт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/movniy-klub-priglashaet-vseh-kto-hochet-govorit-na-

ukrainskom.html. 

Про створення клубу шанувальників української мови «Чаруймось мовними 

скарбами» на базі Дніпропетровської обл. бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова. 

201. Тацакович, Ірина. Книжковий замок із вежею при боці [Електронний 

ресурс] : до 75-річчя від дня заснування Івано-Франківської ОБД / Ірина Тацакович // 

Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/56/mode/1up. 

Про історію створення, фонди та діяльність Івано-Франківської обл. бібліотеки 

для дітей. 

202. У Волинській обласній бібліотеці для дітей [м. Луцьк] влаштували свято на 

честь пана Гарбуза [Електронний ресурс] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. –  

26 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/165326-u-volynskii-oblasnii-bibliotetsi-dlia-ditei-

vlashtuvaly-sviato-na-chest-pana-harbuza. 

203. У Луцьку давали сеанс книготерапії [Електронний ресурс] // Волинь-нова : 

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

звернення: 09.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163792-u-lutsku-davaly-seans-knyhoterapii-foto. 

Про заняття з книготерапії зі студентами заочної форми навчання Луцького 

пед. коледжу у відділі дитячого та сімейного читання Волинської обл. бібліотеки для 

дітей (м. Луцьк). 

204. Шемота, Ольга. Вперше в історії бібліотек онлайн-святкування 

Міжнародного дня захисту дітей. 12-годинний святковий онлайн-марафон «Захистимо 

дітей – збережемо планету» [на фейсбук-сторінці Нац. бібліотеки України для дітей (м. 

Київ)] [Електронний ресурс] / Ольга Шемота // Бібліотека у форматі Д : [інтернет-

версія]. – 2020. – № 3. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/30/mode/1up. 

Див. № 50, 58, 143, 162, 181, 183, 185, 191, 192, 206, 211. 

Публічні бібліотеки ОТГ 

Див. № 115, 181, 187. 

Інші види бібліотек 

Див. № 62, 125, 183. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/15/mode/1up
https://dv-gazeta.info/dneprnews/movniy-klub-priglashaet-vseh-kto-hochet-govorit-na-ukrainskom.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/movniy-klub-priglashaet-vseh-kto-hochet-govorit-na-ukrainskom.html
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/56/mode/1up
https://www.volyn.com.ua/news/165326-u-volynskii-oblasnii-bibliotetsi-dlia-ditei-vlashtuvaly-sviato-na-chest-pana-harbuza
https://www.volyn.com.ua/news/165326-u-volynskii-oblasnii-bibliotetsi-dlia-ditei-vlashtuvaly-sviato-na-chest-pana-harbuza
https://www.volyn.com.ua/news/163792-u-lutsku-davaly-seans-knyhoterapii-foto
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-252134348257489
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-252134348257489
http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/30/mode/1up
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Основні напрями діяльності бібліотек 

Організація обслуговування користувачів 

205. Колоскова, Галина. Бібліотечно-інформаційні комунікації [на сайтах 

бібліотек м. Дніпра]  як засіб забезпечення інформаційних потреб віддалених 

користувачів / Галина Колоскова //  Вісн. Книжк. палати. – 2020. – № 8. – С. 23–30. 

206. Шамаріна, Тетяна. Бібліотеки України для дітей в умовах здобуття 

незалежності [Електронний ресурс] : нові підходи в обслуговуванні / Тетяна Шамаріна 

// Бібліотека у форматі Д : [інтернет-версія]. – 2020. – № 3. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/52/mode/1up. 

 

Формування бібліотечних фондів (комплектування, обробка, збереження) 

Див. № 48, 59, 182, 221. 

Бібліографія, бібліографознавство 

207. Підготовлено бібліографічні покажчики та дайджест про парламентаризм 

[Електронний ресурс] // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/336733. 

Про чергові випуски щомісячних анотованих бібліографічних покажчиків та 

дайджест про парламентаризм і депутатську діяльність, підготовлені 

Парламентською бібліотекою спільно з НБУ ім. Ярослава Мудрого (м. Київ). 
 

Читання 

208. Гаджій, Оксана. Книжковий Instagram в Україні: на кого підписатися 

[Електронний ресурс] / Оксана Гаджій // Читомо: культура читання і мистецтво 

книговидання : [портал]. – 2020. – 23 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 26.10.2020. 

https://chytomo.com/knyzhkovyj-instagram-v-ukraini-na-koho-pidpysatysia/. 

Про українські Instagram-акаунти про книжки та їх авторів. 

209. Кого з українських письменників найчастіше згадують в соцмережах 

[Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 4 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/koho-z-ukrainskykh-pysmennykiv-najchastishe-zhaduiut-v-

sotsmerezhakh// 

Результати всеукраїнського дослідження «Читання в контексті 

медіаспоживання: вплив карантину на читацьку поведінку українців» методом SML, 

проведеного на замовлення Укр. інституту книги. 

210. Мешканцям Кропивницького пропонують обрати переможців у книжкової 

премії [Електронний ресурс] // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. – 2020. – 7 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/61133-meshkantsiam-kropyvnytskoho-proponuiut-obraty-

peremozhtsiv-u-knyzhkovoi-premii. 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/122#page/52/mode/1up
http://www.golos.com.ua/article/336733
https://chytomo.com/knyzhkovyj-instagram-v-ukraini-na-koho-pidpysatysia/
https://litgazeta.com.ua/news/koho-z-ukrainskykh-pysmennykiv-najchastishe-zhaduiut-v-sotsmerezhakh/
https://litgazeta.com.ua/news/koho-z-ukrainskykh-pysmennykiv-najchastishe-zhaduiut-v-sotsmerezhakh/
https://gre4ka.info/suspilstvo/61133-meshkantsiam-kropyvnytskoho-proponuiut-obraty-peremozhtsiv-u-knyzhkovoi-premii
https://gre4ka.info/suspilstvo/61133-meshkantsiam-kropyvnytskoho-proponuiut-obraty-peremozhtsiv-u-knyzhkovoi-premii
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Про старт 3-го етапу книжкової премії «Еспресо. Вибір читачів 2020» у 

бібліотеках міської ЦБС, а також про номінантів премії. 

211. Хто здобув перемогу на обласному конкурсі читців [Електронний ресурс] : 

підведено підсумки обласної літературної вікторини «Поетеса української епохи» 

серед читачів – учнів 8–11 класів, присвяченої 90-річчю від дня народження Ліни 

Костенко [Електронний ресурс] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 16 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/164428-khto-zdobuv-peremohu-na-oblasnomu-konkursi-

chyttsiv. 

Про переможців конкурсу, організованого Волинською обл. бібліотекою для 

дітей (м. Луцьк) та Управлінням культури, з питань релігій та національностей 

Волинської ОДА. 

Див. № 56. 

 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. КНИГОЗНАВСТВО. КНИГОВИДАВНИЧА СПРАВА 

212. Гончаренко, Тетяна. Один у полі – не воїн. Три успішні колаборації 

українських видавців [Електронний ресурс] / Тетяна Гончаренко // Читомо: культура 

читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. – 8 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

https://chytomo.com/odyn-u-poli-ne-voin-try-uspishni-kolaboratsii-ukrainskykh-vydavtsiv/. 

Про успішну співпрацю видавництв: «Ніка-центр» та «Видавництво Анетти 

Антоненко»; «Жорж» і «Дім химер»; «Видавництво Старого Лева» та «Вавілонська 

бібліотека». 

213. До 100-річчя [від дня смерті художника-графіка, ілюстратора] Георгія 

Нарбута [у Національному заповіднику «Софія Київська»] презентували 

реконструкцію знищеного 1933 року «Нарбутівського збірника» [Електронний ресурс] 

// Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 16 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/do-100-richchia-heorhiia-narbuta-prezentuvaly-rekonstruktsiiu-

znyshchenoho-1933-roku-narbutivskoho-zbirnyka/. 

Про трагічну історію монографії та її реконструкцію, здійснену видавництвом 

«Родовід» (м. Київ) за підтримки Укр. культурного фонду. 

214. Дояр, Лариса. Проблема голоду в українських книгодруках 1921–1923 років 

/ Лариса Дояр //  Вісн. Книжк. палати. – 2020. – № 8. – С. 48–52. 

215. Порох, Марія. Де навчають мріяти і творити / Марія Порох // Галичина : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 13 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 15.10.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/de-navchayut-mriyati-i-tvoriti/. 

Про вихід у світ книги «Містечко творчих захоплень» (вид-во «Нова Зоря», м. 

Івано-Франківськ, 2020) про діяльність вихованців і педагогів Обертинського будинку 

дитячої та юнацької творчості (Тлумацький р-н, Івано-Франківська обл.). До 60-річчя 

з часу створення закладу. 

216. Кириленко, В’ячеслав. Уряд має допомогти українській книзі [Електронний 

ресурс] / В’ячеслав Кириленко // LB.ua : [сайт]. – 2020. – 20 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/164428-khto-zdobuv-peremohu-na-oblasnomu-konkursi-chyttsiv
https://www.volyn.com.ua/news/164428-khto-zdobuv-peremohu-na-oblasnomu-konkursi-chyttsiv
https://voladm.gov.ua/article/pidvedeno-pidsumki-oblasnoyi-literaturnoyi-viktorini-poetesa-ukrayinskoyi-epohi-sered-chitachiv-uchniv-8-11-klasiv-prisvyachenoyi-90-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-lini-kostenko/
https://voladm.gov.ua/article/pidvedeno-pidsumki-oblasnoyi-literaturnoyi-viktorini-poetesa-ukrayinskoyi-epohi-sered-chitachiv-uchniv-8-11-klasiv-prisvyachenoyi-90-richchyu-vid-dnya-narodzhennya-lini-kostenko/
https://chytomo.com/odyn-u-poli-ne-voin-try-uspishni-kolaboratsii-ukrainskykh-vydavtsiv/
https://litgazeta.com.ua/news/do-100-richchia-heorhiia-narbuta-prezentuvaly-rekonstruktsiiu-znyshchenoho-1933-roku-narbutivskoho-zbirnyka/
https://litgazeta.com.ua/news/do-100-richchia-heorhiia-narbuta-prezentuvaly-rekonstruktsiiu-znyshchenoho-1933-roku-narbutivskoho-zbirnyka/
https://galychyna.if.ua/analytic/de-navchayut-mriyati-i-tvoriti/
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https://lb.ua/blog/viacheslav_kyrylenko/468560_uryad_maie_dopomogti_ukrainskiy_knizi.ht

ml. 

Про необхідність збільшення державної підтримки україномовних видань, а 

також заходи, які б допомогли розвивати книжкову справу в Україні. 

217. Книжка Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийде в аудіоверсії 

[Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 24 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/knyzhka-vakhtanha-kipiani-sprava-vasylia-stusa-vyjde-v-

audioversii/. 

Про підготовку видавництвом «Vivat» (м. Харків) та компанією «АБУК» 

аудіоверсії книжки.1 

218. Стасюк, Ірина. Вийшла арткнига [«Стихійний архів»] з фотографіями та 

історіями про ринки Києва [Електронний ресурс] : автори дослідження розглядали 

київські ринки як осередки локальної ідентичності та культурні символи / Ірина 

Стасюк // Хмарочос : київ. міськ. журн. : [онлайн-видання]. – 2020. – 12 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/12/vyjshla-artknyga-z-fotografiyamy-ta-istoriyamy-pro-

rynky-kyyeva-foto/. 

219. Хмельовська, Оксана. Пророкуємо майбутнє: видавництва, друкарні й 

бібліотеки після пандемії [Електронний ресурс] / Оксана Хмельовська // Читомо: 

культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2020. – 30 верес. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://chytomo.com/prorokuiemo-majbutnie-vydavnytstva-drukarni-j-biblioteky-pislia-

pandemii/. 

Див. № 108. 

Український інститут книги 

220. За кордоном побачили світ ще п’ять українських книжок [в межах програми 

«Translate Ukraine» Українського інституту книги] [Електронний ресурс] // Укр. літ. 

газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 30.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/za-kordonom-pobachyly-svit-shche-p-iat-ukrainskykh-

knyzhok/.2 

221. Український інститут книги затвердив перелік книг для поповнення 

бібліотечних фондів у 2020 році [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-

версія]. – 2020. – 24 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

30.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/ukrainskyj-instytut-knyhy-zatverdyv-perelik-knyh-dlia-

popovnennia-bibliotechnykh-fondiv-u-2020-rotsi/. 

                                                             
1 Див. також: Видавництво Vivat надрукує ще 15 тисяч примірників книжки про Стуса [В. Кіпіані «Справа Василя 

Стуса»] [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [сайт]. 2020. 22 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 

22.10.2020. https://www.radiosvoboda.org/a/news-vivat-nadrukue-shche-15-tysiach-prymirnykiv-knyzhky-pro-

stusa/30906528.html. 
2 Див. також: За кордоном [у межах програми «Translate Ukraine» Українського інституту книги] побачили світ ще шість 

українських книжок [Електронний ресурс] : [перелік] // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. 

2020. 29 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 30.10.2020. 

https://chytomo.com/za-kordonom-pobachyly-svit-shche-shist-ukrainskykh-knyzhok/. 

https://lb.ua/blog/viacheslav_kyrylenko/468560_uryad_maie_dopomogti_ukrainskiy_knizi.html
https://lb.ua/blog/viacheslav_kyrylenko/468560_uryad_maie_dopomogti_ukrainskiy_knizi.html
https://litgazeta.com.ua/news/knyzhka-vakhtanha-kipiani-sprava-vasylia-stusa-vyjde-v-audioversii/
https://litgazeta.com.ua/news/knyzhka-vakhtanha-kipiani-sprava-vasylia-stusa-vyjde-v-audioversii/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/12/vyjshla-artknyga-z-fotografiyamy-ta-istoriyamy-pro-rynky-kyyeva-foto/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/12/vyjshla-artknyga-z-fotografiyamy-ta-istoriyamy-pro-rynky-kyyeva-foto/
https://chytomo.com/prorokuiemo-majbutnie-vydavnytstva-drukarni-j-biblioteky-pislia-pandemii/
https://chytomo.com/prorokuiemo-majbutnie-vydavnytstva-drukarni-j-biblioteky-pislia-pandemii/
https://litgazeta.com.ua/news/za-kordonom-pobachyly-svit-shche-p-iat-ukrainskykh-knyzhok/
https://litgazeta.com.ua/news/za-kordonom-pobachyly-svit-shche-p-iat-ukrainskykh-knyzhok/
https://litgazeta.com.ua/news/ukrainskyj-instytut-knyhy-zatverdyv-perelik-knyh-dlia-popovnennia-bibliotechnykh-fondiv-u-2020-rotsi/
https://litgazeta.com.ua/news/ukrainskyj-instytut-knyhy-zatverdyv-perelik-knyh-dlia-popovnennia-bibliotechnykh-fondiv-u-2020-rotsi/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vivat-nadrukue-shche-15-tysiach-prymirnykiv-knyzhky-pro-stusa/30906528.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vivat-nadrukue-shche-15-tysiach-prymirnykiv-knyzhky-pro-stusa/30906528.html
https://chytomo.com/za-kordonom-pobachyly-svit-shche-shist-ukrainskykh-knyzhok/
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Про підсумки засідань експертних рад з відбору книжкової продукції для 

поповнення бібліотечних фондів у 2020 р. 

Див. № 108. 

Фестивалі, форуми видавців, книжкові виставки-ярмарки 

222. Kyiv Book Art Fest: організатори розповіли про формат і майданчики 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 6 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3112861-kyiv-book-art-fest-organizatora-rozpovili-

pro-format-i-majdanciki.html. 

Про пресконференцію в Укрінформі (м. Київ) організаторів  фестивалю Kyiv 

Book Art Fest – голови оргкомітету, директора видавництва «Мистецтво»  

С. Поночовного, заступника голови Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України Б. Червака,  президента Української асоціації видавців та 

книгорозповсюджувачів О. Афоніна та ін.1 

 

Міжнародне співробітництво 

223. Дві українські книжки [«Сапієнси» В. Аренєва та «Піратський маршрут»  

Г. Малик] потрапили до престижного каталогу «Білі круки 2020» [«White Ravens 2020» 

Міжнародної молодіжної бібліотеки у м. Мюнхені, Німеччина] [Електронний ресурс] 

// Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2020. – 9 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 09.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/dvi-ukrainski-knyzhky-potrapyly-do-prestyzhnoho-katalohu-

bili-kruky-2020/. 

224. Інститут книги вчетверте представить Україну на Франкфуртському 

книжковому ярмарку [Німеччина] [Електронний ресурс] : [про онлайн-заходи 

Українського інституту книги] // LB.ua : [сайт]. – 2020. – 13 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/10/13/468025_institut_knigi_vchetverte.html. 

225. Книга сумського письменника у довгому списку Книги року ВВС 2020  

[Електронний ресурс] // SumyToday : [портал]. – 2020. – 1 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

http://sumy.today/news/culture/8934-kniga-sumskogo-pismennika-u-dovgomu-spisku-knigi-

roku-vvs-2020.html. 

Наведено перелік українських видань, які увійшли до довгого списку літературної 

премії «Книга року ВВС – 2020». 

 

Книговидавнича справа в інших країнах 

226. В Італії [в Міланському видавництві Hoepli] вийшов у світ перший сучасний 

словник української мови [укладачка О. Пономарева] [Електронний ресурс] // Радіо 

                                                             
1 Про започаткування фестивалю див. також: В Україні започаткували новий книжковий артфестиваль // Читомо: 

культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. 2020. 10 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 
12.10.2020. https://chytomo.com/v-ukraini-zapochatkuvaly-novyj-knyzhkovyj-artfestyval/; Під патронатом Держкомтелерадіо 

започатковано Київський міжнародний книжковий артфестиваль [Електронний ресурс] // Крим. світлиця : [інтернет-

версія]. 2020. 16 жовт. (№ 42). Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 19.10.2020. 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22706. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3112861-kyiv-book-art-fest-organizatora-rozpovili-pro-format-i-majdanciki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3112861-kyiv-book-art-fest-organizatora-rozpovili-pro-format-i-majdanciki.html
https://litgazeta.com.ua/news/dvi-ukrainski-knyzhky-potrapyly-do-prestyzhnoho-katalohu-bili-kruky-2020/
https://litgazeta.com.ua/news/dvi-ukrainski-knyzhky-potrapyly-do-prestyzhnoho-katalohu-bili-kruky-2020/
https://lb.ua/culture/2020/10/13/468025_institut_knigi_vchetverte.html
http://sumy.today/news/culture/8934-kniga-sumskogo-pismennika-u-dovgomu-spisku-knigi-roku-vvs-2020.html
http://sumy.today/news/culture/8934-kniga-sumskogo-pismennika-u-dovgomu-spisku-knigi-roku-vvs-2020.html
http://sumy.today/news/culture/8934-kniga-sumskogo-pismennika-u-dovgomu-spisku-knigi-roku-vvs-2020.html
https://chytomo.com/v-ukraini-zapochatkuvaly-novyj-knyzhkovyj-artfestyval/
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22706


43 

Свобода : [сайт]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 08.10.2020. 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-slovnyk-mova-italiya/30880253.html.1 

 

МУЗЕЙНА СПРАВА. МУЗЕЄЗНАВСТВО. ЗАПОВІДНИКИ 

227. Бовкун, Сергій. «Мама» бердичівського музею / Віра Гай // Житомирщина. – 

2020. – 13 жовт. (№ 69). – С. 8. 

Про музеєзнавицю, першого директора Бердичівського краєзнавчого музею (нині 

Музей історії міста Бердичева Житомирської обл.) О. Блажкун (1925–2013) та 

облаштування у музеї постійно діючої експозиції, присвяченої діячці. До 95-річчя від 

дня народження. 

228. Доротич, Марія. «Не можна старі фото клеїти у новий альбом» 

[Електронний ресурс] : у музеї-садибі Устияновичів навчали, як правильно зберегти 

для майбутніх поколінь раритетні сімейні фото / Марія Доротич // Високий Замок : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 12 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.10.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/article/422142-ne-mozhna-stari-foto-kleity-u-novyi-albom. 

Про проведення майстер-класу «Дерево роду, або Добросусідські посиденьки у 

Вовкові» у Музеї-садибі Устияновичів (с. Вовків, Пустомитівський р-н, Львівська 

обл.). 

229. Зворигіна, Наталя. Місця сили. «Гетьманська столиця» у Батурині плекає 

козачий дух України [Електронний ресурс] / Наталя Зворигіна // Запоріз. правда : 

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

звернення: 20.10.2020. 

https://zp-pravda.info/2020/10/20/mistsia-syly-hetmanska-stolytsia-u-baturyni-plekaie-

kozachyi-dukh-ukrainy/. 

Про архітектурні пам’ятки Нац. історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця» (м. Батурин, Чернігівська обл.). 

230. Золото Поділля покажуть у Києві // Вінниччина. – 2020. – 23 верес. (№ 39). – 

С. 9. 

Про укладання договору про обмін Нац. музеєм історії України (м. Київ) та 

Вінницьким обл. краєзнавчим музеєм, зокрема про експонати майбутньої виставки 

«Золото Поділля: історія народів». 

231. Краєзнавчий музей у Новоаврамівці підтримують аграрії [Електронний 

ресурс] / Громад. організація «Полтавщина Аграрна» // Зоря Полтавщини : [інтернет-

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

05.10.2020. 

http://zorya.poltava.ua/kraieznavchij-muzej-u-novoavramivci-pidtrimujut-agrarii/. 

Про історію створення та роботу Новоаврамівського історико-краєзнавчого 

музею (Хорольський р-н, Полтавська обл.) та фінансову підтримку, що надає 

виробничий підрозділ «Зоря» товариства «Астарта Прихоролля». 

                                                             
1 Див. також: Андрейковець, Костя. В Італії  вийшов перший сучасний український словник [«Dizionario Ucraino-Italiano 

Hoepli»,  укладачка О. Пономарева]. У ньому 132 тисячі слів [Електронний ресурс] / Костя Андрейковець // theБабель : 

[сайт]. 2020. 7 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 09.10.2020.https://babel.ua/news/52419-v-italiji-

viyshov-pershiy-suchasniy-ukrajinskiy-slovnik-u-nomu-132-tisyachi-sliv. 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-slovnyk-mova-italiya/30880253.html
https://www.wz.lviv.ua/article/422142-ne-mozhna-stari-foto-kleity-u-novyi-albom
https://www.wz.lviv.ua/article/422142-ne-mozhna-stari-foto-kleity-u-novyi-albom
https://www.wz.lviv.ua/topics/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://zp-pravda.info/2020/10/20/mistsia-syly-hetmanska-stolytsia-u-baturyni-plekaie-kozachyi-dukh-ukrainy/
https://zp-pravda.info/2020/10/20/mistsia-syly-hetmanska-stolytsia-u-baturyni-plekaie-kozachyi-dukh-ukrainy/
http://zorya.poltava.ua/kraieznavchij-muzej-u-novoavramivci-pidtrimujut-agrarii/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://babel.ua/team/kostya-andreykovec
https://babel.ua/news/52419-v-italiji-viyshov-pershiy-suchasniy-ukrajinskiy-slovnik-u-nomu-132-tisyachi-sliv
https://babel.ua/news/52419-v-italiji-viyshov-pershiy-suchasniy-ukrajinskiy-slovnik-u-nomu-132-tisyachi-sliv
https://babel.ua/team/kostya-andreykovec
https://babel.ua/news/52419-v-italiji-viyshov-pershiy-suchasniy-ukrajinskiy-slovnik-u-nomu-132-tisyachi-sliv
https://babel.ua/news/52419-v-italiji-viyshov-pershiy-suchasniy-ukrajinskiy-slovnik-u-nomu-132-tisyachi-sliv
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232. Морі, Євгеній. Дивовижні музеї та де їх шукати. Розповідь про «музейних 

людей» України [Електронний ресурс] / Євгеній Морі // Суспільне. Новини : [сайт]. – 

2020. – 3 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

https://suspilne.media/67106-divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati-rozpovid-pro-muzejnih-ludej-

ukraini/. 

Про незвичні музеї та їх засновників, зокрема про музей тоталітаризму  

В. Трибушного та музей, створений священником о. Тимоном у храмі св. Георгія – 

старовинній козацькій дерев’яній церкві початку ХVIII ст. у смт Седневі (Чернігівська 

обл.).1 

233. Нитка, Василь. Музей мініатюр: у графському палаці – «малі замки» 

3акарпаття [Електронний ресурс] : громадське об’єднання «Іршавщина» за підтримки 

Українського культурного фонду створило та відкрило в палаці графів Телекі, що у 

селі Довге на Закарпатті, унікальну туристичну атракцію [Музей мініатюр 

туристичних об’єктів Закарпаття] / Василь Нитка //  Голос України : [інтернет-версія]. 

– 2020. – 20 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/123911. 

234. Сайковский, Александр. В музее им. Верещагина прошли «Музейные 

баталии» рыцарей и гладиаторов (фото) [Електронний ресурс] / Александр Сайковский // 

Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2020. – 5 окт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 06.10.2020. 

https://vn.mk.ua/v-muzee-im-vereshhagina-proshli-muzejnye-batalii-rytsarej-i-gladiatorov/. 

Про «Музейні баталії» – спільний проєкт Миколаївського обл. худож. музею  

ім. В. Верещагіна та обласної Асоціації реконструкторів. 

235. Скульптуру «Дівчинка з колосками» повернули в Музей Голодомору після 

реставрації [Електронний ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2020. –  

29 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/150494/. 

Про учасників та хід заходу з приводу повернення відреставрованої після акту 

вандалізму скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на територію Нац. музею 

Голодомору-геноциду (м. Київ). 

236. Стасюк, Ірина. На Татарці відкривають «Музей сучасного мистецтва». На 

нього чекали тридцять років [Електронний ресурс] / Ірина Стасюк // Хмарочос : київ. 

міськ. журн. : [онлайн-видання]. – 2020. – 27 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 29.10.2020. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/27/na-tatartsi-vidkryvayut-muzej-suchasnogo-mystetstva-

na-yakyj-chekaly-trydtsyat-rokiv/. 

Про плани відкриття групою художників «Інститут автоматики» Музею 

сучасного мистецтва України в будівлі Київського інституту автоматики, де буде 

презентовано виставку реплік картин відомих художників періоду незалежної 

України. 

                                                             
1 Продовження див. також: Морі, Євгеній. Експонати з космосу, металобрухт і нічні горщики. Дивовижні музеї [України] 

та де їх шукати. [Електронний ресурс] / Євгеній Морі // Суспільне. Новини : [сайт]. 2020. 28 жовт. Назва з екрана. Текст. і 

граф. дані. Дата звернення: 29.10.2020. https://suspilne.media/73364-eksponati-z-kosmosu-metalobruht-i-nicni-gorsiki-

divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati/. 

https://suspilne.media/67106-divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati-rozpovid-pro-muzejnih-ludej-ukraini/
https://suspilne.media/67106-divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati-rozpovid-pro-muzejnih-ludej-ukraini/
https://suspilne.media/67106-divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati-rozpovid-pro-muzejnih-ludej-ukraini/
https://suspilne.media/67106-divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati-rozpovid-pro-muzejnih-ludej-ukraini/
http://www.golos.com.ua/news/123911
https://vn.mk.ua/v-muzee-im-vereshhagina-proshli-muzejnye-batalii-rytsarej-i-gladiatorov/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/150494/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/27/na-tatartsi-vidkryvayut-muzej-suchasnogo-mystetstva-na-yakyj-chekaly-trydtsyat-rokiv/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/27/na-tatartsi-vidkryvayut-muzej-suchasnogo-mystetstva-na-yakyj-chekaly-trydtsyat-rokiv/
https://suspilne.media/73364-eksponati-z-kosmosu-metalobruht-i-nicni-gorsiki-divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati/
https://suspilne.media/73364-eksponati-z-kosmosu-metalobruht-i-nicni-gorsiki-divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati/
https://suspilne.media/73364-eksponati-z-kosmosu-metalobruht-i-nicni-gorsiki-divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati/
https://suspilne.media/73364-eksponati-z-kosmosu-metalobruht-i-nicni-gorsiki-divovizni-muzei-ta-de-ih-sukati/
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237. Товтин, Володимир. Закарпатські скарби є і в селі Копашново на Хустщині 

Електронний ресурс / Володимир Товтин // Новини Закарпаття : інтернет-версія. – 

2020. – 17 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/zakarpatski-skarby-ye-i-v-seli-kopashnovo-na-hustshhyni/. 

Враження від Копашнівського народного літературно-мистецького музею 

(Хустський р-н, Закарпатська обл.). 

238. Тьомін, Ігор. Уникнути безпам’ятства [Електронний ресурс] : унікальну 

карту волинок (вони ж – жіночі бунти) на території Дніпропетровщини створили в 

Музеї опору Голодомору [м. Дніпро] / Ігор Тьомін // Голос України : [інтернет-версія]. – 

2020. – 3 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/336563. 

239. У Батурині [Чернігівської обл. у Національному історико-культурному 

заповіднику «Гетьманська столиця»] презентували перше повне видання «Літопису» 

Самійла Величка [Електронний ресурс] : [з допису міністра культури та інформаційної 

політики України О. Ткаченка у мережі «Фейсбук»] // Укр. тиждень : [інтернет-версія]. – 

2020. – 14 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2020. 

https://tyzhden.ua/News/248688. 

240. У Луцьку продають маски з принтами картин сучасних художників 

[Електронний ресурс] : такі захисні маски можна придбати в Музеї сучасного 

українського мистецтва Корсаків // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 21 жовт. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 22.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/164797-u-lutsku-v-muzei-prodaiut-masky-z-pryntamy-

kartyn-suchasnykh-khudozhnykiv. 

241. У Рахові відкрили музей бриндзі. Кажуть, він єдиний такий у світі 

Електронний ресурс // Новини Закарпаття : інтернет-версія. – 2020. – 3 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/u-rahovi-vidkryly-muzej-bryndzi-kazhut-vin-yedynyj-takyj-u-

sviti/. 

Про інтерактивний Музей гуцульської бриндзі у м. Рахові (Закарпатська обл.), 

відкриття якого відбулось у рамках партнерської програми «Культура. Туризм. 

Регіони» Укр. культурного фонду. 

Див. № 19, 46, 63, 74, 103, 108, 119, 123, 141, 144. 

 

Новації в музеях, заповідниках і закладах музейного типу 

242. Ваулина, Фаина. У Києві представили віртуальний музей Івана Франка 

[Електронний ресурс] / Фаина Ваулина // Дзеркало тижня. Україна : [інтернет-версія]. 

– 2020. – 20 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.10.2020. 

https://zn.ua/ukr/CULTURE/u-kijevi-predstavili-virtualnij-muzej-ivana-franka.html. 

Про віртуальний музей І. Франка, що містить 3D-тури по квартирі-музею 

родини І. Франка у м. Києві.1 

243. Гришина, Даша. У Києві [Національному музеї Голодомору-геноциду] 

презентували мобільний додаток [Track Holodomor History] про Голодомор 

                                                             
1 Див. також: У Києві з’явився віртуальний музей Івана Франка [Електронний ресурс] // День: [інтернет-версія]. 2020. 20 

жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 21.10.2020. https://day.kyiv.ua/uk/news/201020-u-kyyevi-

zyavyvsya-virtualnyy-muzey-ivana-franka. 

http://novzak.uz.ua/news/zakarpatski-skarby-ye-i-v-seli-kopashnovo-na-hustshhyni/
http://www.golos.com.ua/article/336563
https://tyzhden.ua/News/248688
https://www.volyn.com.ua/news/164797-u-lutsku-v-muzei-prodaiut-masky-z-pryntamy-kartyn-suchasnykh-khudozhnykiv
https://www.volyn.com.ua/news/164797-u-lutsku-v-muzei-prodaiut-masky-z-pryntamy-kartyn-suchasnykh-khudozhnykiv
http://novzak.uz.ua/news/u-rahovi-vidkryly-muzej-bryndzi-kazhut-vin-yedynyj-takyj-u-sviti/
http://novzak.uz.ua/news/u-rahovi-vidkryly-muzej-bryndzi-kazhut-vin-yedynyj-takyj-u-sviti/
https://zn.ua/ukr/CULTURE/u-kijevi-predstavili-virtualnij-muzej-ivana-franka.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/201020-u-kyyevi-zyavyvsya-virtualnyy-muzey-ivana-franka
https://day.kyiv.ua/uk/news/201020-u-kyyevi-zyavyvsya-virtualnyy-muzey-ivana-franka
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[Електронний ресурс] / Даша Гришина // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. –  

23 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.10.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-kyyevi-prezentuvaly-mobil-nyy-dodatok-pro-holodomor. 

244. На Київщині презентували Віртуальний музей бортництва [Електронний 

ресурс] // Моя Київщина : [портал]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

https://mykyivregion.com.ua/news/na-kiyivshhini-prezentuvali-virtualnii-muzei-bortnictva-

foto. 

Про презентацію Віртуального музею бортництва по закінченню Нац. проєкту 

«Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі», реалізованого за 

підтримки Київської, Житомирської та Рівненської ОДА та Укр. культурного фонду. 

Див. № 15. 

Фестивалі, конкурси, міждисциплінарні проєкти, конференції, семінари 

Див. № 248. 

Міжнародне співробітництво 

245. Арсеньева, Тина. Евангелисты вернулись в Одессу из Милана [Електронний 

ресурс] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 окт. (№ 116–

117). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45355.php. 

Про повернення в експозицію Одеського музею західного і східного мистецтва 

картин «Євангеліст Лука» і «Євангеліст Матвій» голландського живописця XVII ст. 

Ф. Хальса, що були представлені на міжнародній виставці «Жорж де Латур. Європа 

світла» у м. Мілані (Італія), а також про історію появи цих картин у музеї. 

246. Виставка в чеському Оломоуці розповідає про українські перлини 

ЮНЕСКО [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 5 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3112111-vistavka-v-ceskomu-olomouci-

rozpovidae-pro-ukrainski-perlini-unesko.html. 

Про виставку в Народознавчому музеї м. Оломоуца, організовану у партнерстві 

з Нац. центром народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ)  під патронатом 

Посла України в Чехії Є. Перебийноса. 

247. «Він змінював світ»: Львівський музей історії релігії відкриває виставку про 

Папу Івана Павла ІІ [Електронний ресурс] : [про спільний проєкт Музею «Родинний 

дім Святого Отця Івана Павла II» у м. Вадовицях (Польща), Львівського музею історії 

релігії, за участі Курії Львівської архідієцезії Римсько-католицької церкви в Україні] // 

RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2020. – 15 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2020. 

https://risu.ua/vin-zminyuvav-svit-lvivskij-muzej-istoriyi-religiyi-vidrivaye-vistavku-pro-

papu-ivana-pavla-ii_n112631 

248. Єлісєєва, Тетяна. Луцьк: Двадцять років тому світ знову почув про 

Холмську чудотворну ікону Божої Матері [Електронний ресурс] / Тетяна Єлісєєва // 

Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 21 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/123966. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-kyyevi-prezentuvaly-mobil-nyy-dodatok-pro-holodomor
https://mykyivregion.com.ua/news/na-kiyivshhini-prezentuvali-virtualnii-muzei-bortnictva-foto
https://mykyivregion.com.ua/news/na-kiyivshhini-prezentuvali-virtualnii-muzei-bortnictva-foto
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45355.php
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45355.php
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3112111-vistavka-v-ceskomu-olomouci-rozpovidae-pro-ukrainski-perlini-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3112111-vistavka-v-ceskomu-olomouci-rozpovidae-pro-ukrainski-perlini-unesko.html
https://risu.ua/vin-zminyuvav-svit-lvivskij-muzej-istoriyi-religiyi-vidrivaye-vistavku-pro-papu-ivana-pavla-ii_n112631
https://risu.ua/vin-zminyuvav-svit-lvivskij-muzej-istoriyi-religiyi-vidrivaye-vistavku-pro-papu-ivana-pavla-ii_n112631
http://www.golos.com.ua/news/123966
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Про ХХVІІ Міжнародну наукову конференцію «Волинська ікона: дослідження та 

реставрація» у Волинському краєзнавчому музеї (м. Луцьк). До 20-річчя від часу 

передання Чудотворної Холмської ікони Богородиці музею. 

Робота музеїв інших країн 

249. Український національний музей у Чикаго [США] готується відзначити 68-

річчя [Електронний ресурс] : [про учасників онлайн-святкування та музей] // Укрінформ : 

[інтернет-видання]. – 2020. – 9 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3115074-ukrainskij-nacionalnij-muzej-v-cikago-

gotuetsa-vidznaciti-68ricca.html. 

Організація та управління в галузі музейної справи 

250. Грабовський, Сергій. Про «неправильний» і «правильний» тоталітаризм 

[Електронний ресурс] / Сергій Грабовський // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 8 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pro-nepravylnyy-i-pravylnyy-totalitaryzm. 

Про історичні підстави того, чому Меморіал жертвам Бабиного Яру має бути 

створений Українською державою, українськими фахівцями на українські гроші, а 

також наведено заяву громадянського суспільства стосовно проєктів Меморіалу і 

Музею Голокосту в м. Києві. 

251. Доротич, Марія. «МуМі» не мумітроль, а Музей міста [Електронний ресурс] : у 

підземеллях Ратуші. Наразі без експонатів, вітрин, стелажів і аудіогідів... / Марія 

Доротич // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2020. – 17 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/article/422355-mumi-ne-mumitrol-a-muzei-mista. 

Про відкриття Музею міста Львова та плани його роботи. 

252. Лісова, Лідія. Черкащина: Музейники області дізнались у столиці про нові 

формати роботи [Електронний ресурс] / Лідія Лісова // Голос України : [інтернет-версія]. 

– 2020. – 22 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/123986. 

Про обмін досвідом роботи директорами державних історико-культурних 

заповідників, представниками музеїв Черкащини, обласного управління культури та 

охорони культурної спадщини та київськими музейниками під час відвідання 

приватного Музею становлення української нації у м. Києві. 

253. Мисюга, Богдан. Богдан Мисюга: «Модернізм – дуже добрий рецепт того, 

як мислити сучасно» [Електронний ресурс] / Богдан Мисюга ; [інтерв’ю вела] Д. Бадьйор 

// LB.ua : [сайт]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 07.10.2020. 

https://lb.ua/culture/2020/10/07/467475_bogdan_misyuga_modernizm-duzhe.html. 

Мистецтвознавець, куратор майбутнього Музею львівського модернізму 

(частини Львівської нац. галереї мистецтв ім. Б. Возницького) про ідею його 

створення, концепцію та експозицію. 

254. Музей історії архітектури міста створили у Запоріжжі [Електронний ресурс] 

// Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 19 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 20.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3115074-ukrainskij-nacionalnij-muzej-v-cikago-gotuetsa-vidznaciti-68ricca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3115074-ukrainskij-nacionalnij-muzej-v-cikago-gotuetsa-vidznaciti-68ricca.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pro-nepravylnyy-i-pravylnyy-totalitaryzm
https://www.wz.lviv.ua/article/422355-mumi-ne-mumitrol-a-muzei-mista
https://www.wz.lviv.ua/article/422355-mumi-ne-mumitrol-a-muzei-mista
http://www.golos.com.ua/news/123986
https://lb.ua/culture/2020/10/07/467475_bogdan_misyuga_modernizm-duzhe.html
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http://prostir.museum/ua/post/43114. 

255. Нахманович, Віталій. Віталій Нахманович: «За останні 30 років в Україні не 

створено жодного повноцінного національного меморіалу» [Електронний ресурс] / 

Віталій Нахманович ; [розмовляла] Г. Трегуб // Укр. тиждень : [інтернет-журнал]. – 

2020. – 25 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2020. 

https://tyzhden.ua/Culture/248689. 

Історик, заступник голови Робочої групи з розробки концепції меморіалізації 

Бабиного Яру при Інституті історії України НАН України про меморіальний комплекс 

у Бабиному Яру (м. Київ) як віддзеркалення українських проблем із конструюванням 

національної пам’яті, труднощі долання стереотипів, а також про те, якими 

можуть бути конструктивні шляхи виходу з ситуації, що склалася довкола 

меморіалізації трагедії в Бабиному Яру. 

256. Рижков, Вадим. Надсучасний та інтерактивний [Електронний ресурс] / 

Вадим Рижков // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 21 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/nadsuchasnyy-ta-interaktyvnyy. 

Про новостворений Музей історії міста Дніпра. 

257. Сухоставець, Дарія. Робота з аудиторіями через соціальні мережі: для кого і 

для чого? [Електронний ресурс] / Дарія Сухоставець // Prostir.museum : [портал]. – 

2020. – 19 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43117. 

Аналізується присутність музейних закладів країни у соціальних мережах, 

наповненість сайтів, відвідуваність, кількість підписників, зроблено висновок про 

більш важливу роль якісних показників у роботі з аудиторією.  

258. Уперше за сто років у Лебедині запрацювала реставраційна майстерня 

[Електронний ресурс] // SumyToday : [портал]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

http://sumy.today/news/culture/10006-upershe-za-sto-rokiv-u-lebedyni-zapratsiuvala-

restavratsiina-maisternia.html. 

Про відкриття власної реставраційної майстерні в Лебединському худож. музеї  

ім. Б. Руднєва (Сумська обл.) та її роботу. 

Див. № 11, 13, 118. 

 

Основні напрями діяльності музеїв, заповідників,  

закладів музейного типу України 

Музейні фонди 

259. Борисенко, Марія. Показники ефективності збереження музейних колекцій, 

аналіз поточного стану в Україні та зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / Марія 

Борисенко // Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 21 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43131. 

260. Музею Днепра подарили старинный инструмент удивительной красоты 

[Електронний ресурс] // Днепр вечер. : [інтернет-версія]. – 2020. – 20 окт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43114
https://tyzhden.ua/Culture/248689
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/nadsuchasnyy-ta-interaktyvnyy
http://prostir.museum/ua/post/43117
http://sumy.today/news/culture/10006-upershe-za-sto-rokiv-u-lebedyni-zapratsiuvala-restavratsiina-maisternia.html
http://sumy.today/news/culture/10006-upershe-za-sto-rokiv-u-lebedyni-zapratsiuvala-restavratsiina-maisternia.html
http://sumy.today/news/culture/10006-upershe-za-sto-rokiv-u-lebedyni-zapratsiuvala-restavratsiina-maisternia.html
http://prostir.museum/ua/post/43131
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https://dv-gazeta.info/dneprnews/muzeyu-dnepra-podarili-starinnyiy-instrument-udivitelnoy-

krasotyi.html. 

Про поповнення експозиції майбутнього Музею історії міста Дніпра піаніно 

початку ХХ ст. 

Див. № 42, 44, 45. 

Виставкова діяльність, експозиції 

261. Важатко, Оксана. Немов живі: у Луцьку презентують виставку скульптур із 

силікону [Електронний ресурс] / Оксана Важатко, Олег Цьось, Альбіна Сафонова ; 

[спілкувалася] Л. Літвицька // Суспільне. Новини : [сайт]. – 2020. – 24 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 29.10.2020. 

https://suspilne.media/73573-nemov-zivi-u-lucku-prezentuvali-vistavku-skulptur-iz-

silikonu/. 

Директор Волинського краєзнавчого музею про виставку «Українці», а також 

подружжя київських скульпторів про роботу над її експонатами. Представлено 

відеозапис інтерв’ю. 

262. Вертіль, Олександр. У Сумському [обласному] художньому музеї 

відкрилася виставка відреставрованих [фахівцями Харківської філії Національного 

науково-дослідного реставраційного центру України] творів мистецтва різних епох 

[Електронний ресурс] / Олександр Вертіль // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2020. – 

22 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.10.2020. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-sumskomu-hudozhnomu-muzeyi-vidkrilasya-vistavka-/. 

263. Вітрич, Марія. «Мистецький літопис»: звіт за півстоліття  [Електронний 

ресурс] / Марія Вітрич // Зоря Полтавщини : [інтернет-версія]. – 2020. – 2 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

http://zorya.poltava.ua/misteckij-litopis-zvit-za-pivstolittja/. 

Виставка «Мистецький літопис», присвячена 50-річчю Полтавської обласної 

організації НСХУ, у Полтавському худож. музеї (Галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка. 

264. Врятовані святині: у Чигирині відкрилася виставка порятованих ікон 

[Електронний ресурс] // Рідна Черкащина : [інтернет-видання]. – 2020. – 13 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2020. 

http://ck.ridna.ua/2020/10/13/vriatovani-sviatyni-u-chyhyryni-vidkrylasia-vystavka-

poriatovanykh-ikon/. 

Про відкриття виставки «Врятовані святині» із фондової збірки у музеї  

Б. Хмельницького Нац. історико-культурного заповідника «Чигирин» (Черкаська обл.). 

265. Гудыма, Мария. Привет из девяностых [Електронний ресурс] / Мария Гудыма 

// Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 15 окт. (№ 110–111). – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.10.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45267.php. 

Про виставку «ТИРС» творів із колекції першого в Україні приватного музею 

сучасного мистецтва «ТИРС» у Музеї сучасного мистецтва Одеси. 

266. Здибель, Юлія. І кожна вуличка оживає на полотні [Електронний ресурс] / 

Юлія Здибель // Поділ. вісті : [інтернет-версія]. – 2020. – 1 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

http://pvisti.info/culture/6717-i-kozhna-vulychka-ozhyvaie-na-polotni. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/muzeyu-dnepra-podarili-starinnyiy-instrument-udivitelnoy-krasotyi.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/muzeyu-dnepra-podarili-starinnyiy-instrument-udivitelnoy-krasotyi.html
https://suspilne.media/73573-nemov-zivi-u-lucku-prezentuvali-vistavku-skulptur-iz-silikonu/
https://suspilne.media/73573-nemov-zivi-u-lucku-prezentuvali-vistavku-skulptur-iz-silikonu/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-sumskomu-hudozhnomu-muzeyi-vidkrilasya-vistavka-/
http://zorya.poltava.ua/misteckij-litopis-zvit-za-pivstolittja/
http://ck.ridna.ua/2020/10/13/vriatovani-sviatyni-u-chyhyryni-vidkrylasia-vystavka-poriatovanykh-ikon/
http://ck.ridna.ua/2020/10/13/vriatovani-sviatyni-u-chyhyryni-vidkrylasia-vystavka-poriatovanykh-ikon/
http://ck.ridna.ua/2020/10/13/vriatovani-sviatyni-u-chyhyryni-vidkrylasia-vystavka-poriatovanykh-ikon/
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45267.php
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45267.php
http://pvisti.info/culture/6717-i-kozhna-vulychka-ozhyvaie-na-polotni
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Про виставку «Пейзажна колекція» художника М. Намистюка у Хмельницькому 

обл. худож. музеї. 

267. Картини та інсталяції Сагайдаковського: Мистецький арсенал запрошує на 

3D-тур [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2020. – 25 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3123487-kartini-ta-instalacii-sagajdakovskogo-

misteckij-arsenal-zaprosue-na-3dtur.html. 

Онлайн-виставка «Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!» у Нац. 

культурно-мистецькому і музейному комплексі «Мистецький арсенал» (м. Київ). 

268. Катаєва, Марія. Киян знайомлять з творчістю литовських фотографів 

[Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. – 22 жовт. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.10.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyyan-znayomlyat-z-tvorchistyu-lytovs-kykh-fotohrafiv. 

Виставка «Цвітіння повсякденності» творів литовських фотохудожників у 

Нац. музеї Тараса Шевченка (м. Київ). До 30-річчя  відновлення незалежності Литви. 

269. Кажан, Галина. «Не святі горщики ліплять...» [Електронний ресурс] : в 

Затурцівському музеї імені В’ячеслава Липинського [Локачинський р-н, Волинська 

обл.] кераміка Миколи Полякова красується на виставці «Голосом предків озвалася 

глина» // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2020. – 6 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 07.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163565-ne-sviati-horshchyky-lipliat. 

270. Козирєва, Тетяна. «Вдумлива інтерпретація» [Електронний ресурс] / Тетяна 

Козирєва  // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 19 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/vdumlyva-interpretaciya. 

Концептуальна виставка «Ой, у полі жито» у межах проєкту «У пошуках 

ідентичності» та з нагоди 80-річчя від часу створення Львівського нац. літературно-

меморіального музею І. Франка. 

271. Косянчук, Інна. «Борть. Життя. Полісся»: вперше показано унікальні фото 

[Електронний ресурс] / Інна Косянчук// Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 2020. –  

13 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.10.2020. 

https://www.poglyad.tv/bort-zhyttya-polissya-vpershe-pokazano-unikalni-foto/. 

Про презентацію фотовиставки «Борть. Життя. Полісся» в Нац. музеї 

народної архітектури та побуту України (м. Київ, с. Пирогів) у рамках Нац. проєкту 

«Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі», ініційованого 

Вишгородським історико-культурним заповідником (Київська обл.), що реалізується 

за підтримки Укр. культурного фонду. 

272. Косянчук, Інна. Сучасна кераміка в інтер’єрі давньоруського гончарства 

[Електронний ресурс] / Інна Косянчук // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 2020. –  

7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

https://www.poglyad.tv/suchasna-keramika-v-inter-yeri-davnoruskogo-goncharstva/. 

Про виставку «Більше, ніж просто кераміка» творів керамістів М. Назаренко 

та В. Доставалова в межах культурно-мистецького проєкту «Вишгородщина 

мальовнича» в Музеї давньоруського гончарства Вишгородського історико-

культурного заповідника (Київська обл.). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3123487-kartini-ta-instalacii-sagajdakovskogo-misteckij-arsenal-zaprosue-na-3dtur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3123487-kartini-ta-instalacii-sagajdakovskogo-misteckij-arsenal-zaprosue-na-3dtur.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyyan-znayomlyat-z-tvorchistyu-lytovs-kykh-fotohrafiv
https://www.volyn.com.ua/news/163565-ne-sviati-horshchyky-lipliat
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/vdumlyva-interpretaciya
https://www.poglyad.tv/bort-zhyttya-polissya-vpershe-pokazano-unikalni-foto/
https://www.poglyad.tv/bort-zhyttya-polissya-vpershe-pokazano-unikalni-foto/
https://www.poglyad.tv/suchasna-keramika-v-inter-yeri-davnoruskogo-goncharstva/
https://www.poglyad.tv/suchasna-keramika-v-inter-yeri-davnoruskogo-goncharstva/
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273. Косянчук, Інна. Хто поставляв мед до Межигірського монастиря? 

[Електронний ресурс] / Інна Косянчук // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 2020. –  

9 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.10.2020. 

https://www.poglyad.tv/hto-postavlyav-med-do-mezhygirskogo-monastyrya/. 

Про історію бортництва на Вишгородщині (Київська обл.), експозицію давніх 

бортей і сучасних вуликів у Музеї давньоруського гончарства Вишгородського історико-

культурного заповідника, а також про зображення бортницьких технік у малюнках 

художника-аквареліста Ю. Павловича (1874–1947) та сучасної художниці  

А. Артюх. 

274. Лук’яненко, Оксана. До ювілею в Житомирському обласному краєзнавчому 

музеї відкрили виставку [Електронний ресурс] / Оксана Лук’яненко // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 28 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 30.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/337516. 

Про виставку малюнків французького художника С. де Лаутерекена у 

Житомирському обл. краєзнавчому музеї. До 155-річчя від дня заснування музею, 100-

річчя створення художнього відділу музею та 130-річчя подорожі художника 

Київською та Волинською губерніями. 

275. Марченко, Марина. Керамічний інтерактив [Електронний ресурс] / Марина 

Марченко // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 13 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 13.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/keramichnyy-interaktyv. 

Персональна виставка «АРТтека» керамістки О. Дворак-Галік у Нац. музеї укр. 

народного декоративного мистецтва (м. Київ). 

276. Милі ведмедики і розмиті полотна: в Луцьку відкрили виставку про 

наївність дорослих людей [Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. агентство : 

[сайт]. – 2020. – 31 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

02.11.2020. 

https://www.volynnews.com/news/all/myli-vedmedyky-i-rozmyti-polotna-v-lutsku-vidkryly-

vystavku-pro-nayivnist-doroslykh-liudey-foto/. 

Про презентацію проєкту «Занепад. Відродження» митців Б. Корн і В. Мельни-

чука у Музеї сучасного укр. мистецтва Корсаків (м. Луцьк). 

277. Мишанич, Володимир. У рамках програми «Корови орють» в Ужгороді 

відкрилася виставка Електронний ресурс / Володимир Мишанич // Новини Закарпаття : 

інтернет-версія. – 2020. – 17 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 19.10.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/u-ramkah-programy-korovy-oryut-v-uzhgorodi-vidkrylasya-

vystavka/. 

Про відкриття у рамках резиденційної програми «Корови орють» виставки у 

Закарпатському обл. музеї народної архітектури та побуту (м. Ужгород). 

278. Музей мистецтв презентував виставку до Дня художника [Електронний 

ресурс] // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. – 2020. – 10 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.10.2020. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/61188-muzei-mystetstv-prezentuvav-vystavku-do-dnia-

khudozhnyka-foto. 

https://www.poglyad.tv/hto-postavlyav-med-do-mezhygirskogo-monastyrya/
http://www.golos.com.ua/article/337516
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/keramichnyy-interaktyv
https://www.volynnews.com/news/all/myli-vedmedyky-i-rozmyti-polotna-v-lutsku-vidkryly-vystavku-pro-nayivnist-doroslykh-liudey-foto/
https://www.volynnews.com/news/all/myli-vedmedyky-i-rozmyti-polotna-v-lutsku-vidkryly-vystavku-pro-nayivnist-doroslykh-liudey-foto/
http://novzak.uz.ua/news/u-ramkah-programy-korovy-oryut-v-uzhgorodi-vidkrylasya-vystavka/
http://novzak.uz.ua/news/u-ramkah-programy-korovy-oryut-v-uzhgorodi-vidkrylasya-vystavka/
https://gre4ka.info/suspilstvo/61188-muzei-mystetstv-prezentuvav-vystavku-do-dnia-khudozhnyka-foto
https://gre4ka.info/suspilstvo/61188-muzei-mystetstv-prezentuvav-vystavku-do-dnia-khudozhnyka-foto
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Про відкриття виставки робіт художників – учасників Всеукраїнського 

артпроєкту «Світ очима художників» у рамках L Всеукраїнського свята 

театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» (Кіровоградська обл.) та робіт 

місцевих художників у Музеї мистецтв (м. Кропивницький). 

279. На майдані Незалежності [у м. Києві] відкрилася виставка, присвячена 30-

літтю Революції на граніті [організатор – Національний меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні – Музей Революції Гідності] [Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 

2020. – 2 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

https://novynarnia.com/2020/10/02/na-majdani-nezalezhnosti-2/. 

280. Наумук, Сергій. У Луцьку виставили жаданівського собаку [Електронний 

ресурс] : у Волинському краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Зооморфні мотиви в 

українському народному мистецтві» / Сергій Наумук // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 

2020. – 2 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.10.2020. 

https://www.volyn.com.ua/news/163267-u-lutsku-vystavyly-zhadanivskoho-sobaku. 

Про відкриття виставки «Зооморфні мотиви в українському народному 

мистецтві». Організатори – Волинський краєзнавчий музей та Музей етнографії 

Волині та Полісся при Східноєвропейському нац. університеті ім. Лесі Українки  

(м. Луцьк). 

281. Невицька, Оксана. У скансені – космос української американки 

Електронний ресурс / Оксана Невицька // Новини Закарпаття : інтернет-версія. – 

2020. – 23 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.10.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/u-skanseni-kosmos-ukrayinskoyi-amerykanky/. 

Про відкриття виставки «Космос Емми Андієвської» в рамках проєкту 

«Дифузія» Музею сучасного укр. мистецтва Корсаків (м. Луцьк) у Закарпатському 

музеї народної архітектури та побуту (м. Ужгород).1 

282. Нікітенко, Людмила. Грушевський і ляльки: на Черкащині триває виставка 

авторських мотанок [Електронний ресурс] / Людмила Нікітенко // Україна молода : 

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

звернення: 02.10.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3644/164/150552/. 

Про виставку «Суботівські гостини» ляльок-мотанок, подарованих 

майстринями із України, Норвегії, Португалії, Південної Африки, у Суботівському 

історичному музеї – відділі Нац. історико-культурного заповідника «Чигирин» 

(Черкаська обл.), а також про колекцію, зібрану церковним діячем, педагогом, 

етнографом і краєзнавцем Марком Грушевським (1865–1938). 

283. Паламарчук, Павло. У львівському [історичному] музеї презентували 

унікальну виставку [«Королі і люди» в рамках фестивалю французької культури 

«Французька осінь 2020»]  про відомих історичних постатей Франції [Електронний 

ресурс] / Павло Паламарчук // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 1 жовт. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/011020-u-lvivskomu-muzeyi-prezentuvaly-unikalnu-vystavku-

pro-vidomyh-istorychnyh-postatey. 

                                                             
1 Див. також: В Ужгороді представили виставку «Космос Емми Андієвської» [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : 

[інтернет-версія]. 2020. 28 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 30.10.2020. 

https://litgazeta.com.ua/news/v-uzhhorodi-predstavyly-vystavku-kosmos-emmy-andiievskoi/. 

https://novynarnia.com/2020/10/02/na-majdani-nezalezhnosti-2/
https://www.volyn.com.ua/news/163267-u-lutsku-vystavyly-zhadanivskoho-sobaku
http://novzak.uz.ua/news/u-skanseni-kosmos-ukrayinskoyi-amerykanky/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3644/164/150552/
https://day.kyiv.ua/uk/news/011020-u-lvivskomu-muzeyi-prezentuvaly-unikalnu-vystavku-pro-vidomyh-istorychnyh-postatey
https://day.kyiv.ua/uk/news/011020-u-lvivskomu-muzeyi-prezentuvaly-unikalnu-vystavku-pro-vidomyh-istorychnyh-postatey
https://litgazeta.com.ua/news/v-uzhhorodi-predstavyly-vystavku-kosmos-emmy-andiievskoi/
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284. Паламарчук, Павло. Художник Олег Тістол представив виставку [«60 років 

незалежності»] до 60-річниці своєї незалежності [у львівському Музеї модернізму] 

[Електронний ресурс] / Павло Паламарчук // День : [інтернет-версія]. – 2020. – 8 жовт. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/081020-hudozhnyk-oleg-tistol-predstavyv-vystavku-do-60-

richnyci-svoyeyi-nezalezhnosti. 

285. Порох, Марія. Вибух емоцій і почуттів – у роботах косівської художниці 

Наталії Юрової [Електронний ресурс] / Марія Порох // Галичина : [інтернет-версія]. – 

2020. – 1 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.10.2020. 

https://galychyna.if.ua/analytic/vibuh-emotsiy-i-pochuttiv-u-robotah-kosivskoyi-hudozhnitsi-

nataliyi-yurovoyi/. 

Персональна виставка «Місця сили» художниці Н. Юрової у виставковій залі 

Історико-краєзнавчого музею Гуцульщини (смт Верховина, Івано-Франківська обл.). 

286. Скарби царя Інісмея представили у головному музеї України [Електронний 

ресурс] // Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 19 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43115. 

Про експонати виставки «Золото Поділля: історія народів» – спільний проєкт 

Нац. музею історії України (м. Київ) та Вінницького обл. краєзнавчого музею. 

287. У Дніпрі можна побачити виставку, присвячену загиблому добровольцю-

американцю «Нью-Йорк – Іловайськ: вибір» [Електронний ресурс] // Днепр вечер. : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 16 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 19.10.2020. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/u-dnipri-mozhna-pochiti-vistavku-prisvyachenu-

zagiblomu-dobrovoltsyu-amerikantsyu-nyu-york-ilovaysk-vibir.html. 

Про мандрівну виставку «Нью-Йорк – Іловайськ: вибір» у Музеї «Громадянський 

подвиг Дніпропетровщини у подіях АТО», присвячену загиблому добровольцю  

М. Паславському (1959–2014). 

288. У Черкасах презентували творчість одесита [народного художника України] 

Миколи Прокопенка [відео] [Електронний ресурс] // Про головне : [сайт]. – 2020. –  

15 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 

16.10.2020. 

http://progolovne.ck.ua/u-cherkasakh-prezentuvaly-tvorchist-odesyta-mykoly-prokopenka-

video/. 

Про персональну виставку «Філософський погляд Миколи Прокопенка» в 

Черкаському обл. худож. музеї. 

289. У Черкасах святкують Велесову ніч [Електронний ресурс] // Рідна Черкащина : 

[інтернет-видання]. – 2020. – 27 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – 

Дата звернення: 28.10.2020. 

https://ck.ridna.ua/2020/10/30/u-cherkasakh-sviatkuiut-velesovu-nich-video/. 

Про святкування «Велесової ночі» в Черкаському обл. худож. музеї, також 

представлено відеозапис з виставки «Гарбузова осінь». 

290. Шаюн, Надія. Виставка [«Талант із Божою іскрою»] художника-іконописця 

Олександра Лаворика відкрилася у Рівненському [обласному краєзнавчому] музеї 

[Електронний ресурс] / Надія Шаюн // Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 19 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/081020-hudozhnyk-oleg-tistol-predstavyv-vystavku-do-60-richnyci-svoyeyi-nezalezhnosti
https://day.kyiv.ua/uk/news/081020-hudozhnyk-oleg-tistol-predstavyv-vystavku-do-60-richnyci-svoyeyi-nezalezhnosti
https://galychyna.if.ua/analytic/vibuh-emotsiy-i-pochuttiv-u-robotah-kosivskoyi-hudozhnitsi-nataliyi-yurovoyi/
https://galychyna.if.ua/analytic/vibuh-emotsiy-i-pochuttiv-u-robotah-kosivskoyi-hudozhnitsi-nataliyi-yurovoyi/
http://prostir.museum/ua/post/43115
https://dv-gazeta.info/dneprnews/u-dnipri-mozhna-pochiti-vistavku-prisvyachenu-zagiblomu-dobrovoltsyu-amerikantsyu-nyu-york-ilovaysk-vibir.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/u-dnipri-mozhna-pochiti-vistavku-prisvyachenu-zagiblomu-dobrovoltsyu-amerikantsyu-nyu-york-ilovaysk-vibir.html
http://progolovne.ck.ua/u-cherkas-komu-khudozhn-omu-muzei-ozhyly-portrety-video/
http://progolovne.ck.ua/u-cherkasakh-prezentuvaly-tvorchist-odesyta-mykoly-prokopenka-video/
http://progolovne.ck.ua/u-cherkasakh-prezentuvaly-tvorchist-odesyta-mykoly-prokopenka-video/
https://ck.ridna.ua/2020/10/30/u-cherkasakh-sviatkuiut-velesovu-nich-video/
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http://prostir.museum/ua/post/43128. 

291. Штефаньо, Оксана. Образ Богородиці в іконописі та сакральному мистецтві – в 

музеї Бокшая Електронний ресурс / Оксана Штефаньо // Новини Закарпаття : 

інтернет-версія. – 2020. – 26 верес. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.09.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/obraz-bogorodytsi-v-ikonopysi-ta-sakralnomu-mystetstvi-v-

muzeyi-bokshaya/. 

Виставка «З вірою у серці. Образ Богородиці в іконописі та сакральному 

мистецтві» у Закарпатському обл. худож. музеї ім. Й. Бокшая (м. Ужгород). 

Див. № 15, 22, 25, 38, 173, 227. 

Літературні та мистецькі заходи в музеях 

292. Корнєва, Вікторія. Із полтавських берегів Удаю – до Парижа [Електронний 

ресурс] / Вікторія Корнєва // Зоря Полтавщини : [інтернет-версія]. – 2020. – 29 верес. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.09.2020. 

http://zorya.poltava.ua/iz-poltavskih-beregiv-udaju-do-parizha/. 

Про презентацію франкомовного варіанту дитячої книги «Первісні пригоди 

дівчинки Уди та мамонтеняти Мо» дослідниці археологічної спадщини, історика  

Л. Яковлєвої у Полтавському краєзнавчому музеї ім. В. Кричевського. 

293. Шепель, Федір. Тобілевича привітали з осінню [Електронний ресурс] / Федір 

Шепель // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 22 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 22.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/337280. 

Про хід та учасників літературно-мистецького свята «Золотої осені корали до 

Карпенка творчий люд зібрали» в Літературно-меморіальному музеї І. Карпенка-

Карого (м. Кропивницький). 

Див. № 69. 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

294. Кузнецов, Анатолий. Ольвийская экспедиция: сезон – 2020 позади 

[Електронний ресурс] / Анатолий Кузнецов // Юж. правда : [інтернет-версія]. – 2020. – 

22 сент. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.09.2020. 

http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/53273. 

Про підсумки археологічних досліджень у Нац. історико-археологічному 

заповіднику «Ольвія» (с. Парутине, Очаківський р-н, Миколаївська обл.). 

295. Рибальченко, Володимир. Запоріжжя: Археологи знайшли золотоординські 

артефакти [Електронний ресурс] : унікальні артефакти знайшли археологи під час 

розкопок на Мамай-горі під Запоріжжям / Володимир Рибальченко // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 07.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/336714. 

Див. № 229. 

Сучасний стан роботи з охорони культурної спадщини 

296. Безпечна, Юлія. Борщ стане культурною спадщиною України [Електронний 

ресурс] / Юлія Безпечна // Сьогодні : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 жовт. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.10.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43128
http://novzak.uz.ua/news/obraz-bogorodytsi-v-ikonopysi-ta-sakralnomu-mystetstvi-v-muzeyi-bokshaya/
http://novzak.uz.ua/news/obraz-bogorodytsi-v-ikonopysi-ta-sakralnomu-mystetstvi-v-muzeyi-bokshaya/
http://zorya.poltava.ua/iz-poltavskih-beregiv-udaju-do-parizha/
http://www.golos.com.ua/article/337280
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/53273
http://www.golos.com.ua/article/336714
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https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/borshch-stanet-kulturnym-naslediem-ukrainy-

1481109.html. 

Про пропозицію МКІП України внести культуру приготування українського 

борщу, технологію створення клембівської сорочки з квіткою, великоднє гуляння 

«Водити Володаря» в с. Розкошівка (Теплицький р-н, Вінницька обл.), борщівську 

народну вишивку та карпатське ліжникарство до Нац. переліку елементів 

нематеріальної культурної спадщини країни1.  

297. Василько, Олена. Маємо на меті вдихнути друге життя в наші пам’ятки, – 

Олена Василько [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Олена Василько // Zaxid.net : 

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

звернення: 08.10.2020. 

https://zaxid.net/mayemo_na_meti_vdihnuti_druge_zhittya_v_nashi_pamyatki__olena_vasil

ko_n1508744. 

Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської 

ОДА про формування переліку пам’яток, які можуть потрапити в проєкт «Велике 

будівництво», критерії їх відбору, які пам’ятки найбільше потребують 

протиаварійних заходів, хто відповідатиме за збереження пам’яток після завершення 

децентралізації та ін. 

298. Комишнянське скіфське городище [Миргородський р-н, Полтавська обл.], 

зруйноване геологами, отримало статус пам’ятки [археології за рішенням Полтавської 

ОДА] [Електронний ресурс] // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 16 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/news/123683. 

299. Лелітка, Світлана. Культурна спадщина Криму потребує культурної 

адвокації [Електронний ресурс] / Світлана Лелітка // Голос України : [інтернет-версія]. 

– 2020. – 17 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/337104. 

Про хід та учасників круглого столу «Окупований Крим та археологічна 

спадщина» у м. Києві, присвяченого проблемам захисту культурної спадщини України. 

300. Мельник, Дмитро. Українську рукотворну чистоту готують до включення у 

спадщину ЮНЕСКО [Електронний ресурс] / Дмитро Мельник // Поділ. вісті : 

[інтернет-версія]. – 2020. – 26 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 27.10.2020. 

http://pvisti.info/10-podylsky-visti/news/6869-ukrajinsku-rukotvornu-chistotu-gotuyut-do-

vklyuchennya-u-spadshchinu-yunesko. 

Про підготовчу роботу, що здійснює Полтавська ОДА, щодо включення 

решетилівської вишивки «білим по білому» до Списку нематеріальної культурної 

спадщини ЮНЕСКО.  

301. Мінкульт вносить «Тарілку» на Либідській до реєстру пам’яток архітектури 

[Електронний ресурс] / Мар’яна Матвейчук // Хмарочос : київ. міськ. журн. : [онлайн-

                                                             
1 Див. також: Культура приготування борщу ввійде до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини, – Мінкульт 

[Електронний ресурс] : [а також про інші елементи нематеріальної культурної спадщини, рекомендовані експертною радою до 
включення у перелік] // День : [інтернет-версія]. 2020. 7 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 08.10.2020. 
https://day.kyiv.ua/uk/news/071020-kultura-prygotuvannya-borshchu-vviyde-do-nacionalnogo-pereliku-nematerialnoyi-kulturnoyi. 

 

https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/borshch-stanet-kulturnym-naslediem-ukrainy-1481109.html
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/borshch-stanet-kulturnym-naslediem-ukrainy-1481109.html
https://zaxid.net/mayemo_na_meti_vdihnuti_druge_zhittya_v_nashi_pamyatki__olena_vasilko_n1508744
https://zaxid.net/mayemo_na_meti_vdihnuti_druge_zhittya_v_nashi_pamyatki__olena_vasilko_n1508744
http://www.golos.com.ua/news/123683
http://www.golos.com.ua/article/337104
http://pvisti.info/10-podylsky-visti/news/6869-ukrajinsku-rukotvornu-chistotu-gotuyut-do-vklyuchennya-u-spadshchinu-yunesko
http://pvisti.info/10-podylsky-visti/news/6869-ukrajinsku-rukotvornu-chistotu-gotuyut-do-vklyuchennya-u-spadshchinu-yunesko
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/08/minkult-vnosyt-tarilku-na-lybidskij-do-reyestru-pam-yatok-arhitektury/
https://day.kyiv.ua/uk/news/071020-kultura-prygotuvannya-borshchu-vviyde-do-nacionalnogo-pereliku-nematerialnoyi-kulturnoyi
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видання]. – 2020. – 8 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

09.10.2020. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/08/minkult-vnosyt-tarilku-na-lybidskij-do-reyestru-pam-

yatok-arhitektury/. 

Про повідомлення міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка про внесення експертною радою будівлі Інституту науково-технічної 

експертизи та інформації на Либідській площі м. Києва до Реєстру пам’яток 

архітектури та монументального мистецтва. 

302. Разанова, Юлія. Традиція села з Тепличчини приверне увагу ЮНЕСКО / 

Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2020. – 14 жовт. (№ 42). – С. 9. 

Про великоднє гуляння «Водити Володара» у с. Розкошівка (Теплицький р-н, 

Вінницька обл.) та включення його до Нац. переліку елементів нематеріальної 

культурної спадщини України. 

303. Стражник, Людмила. Давній Галич магнітить [Електронний ресурс] / 

Людмила Стражник // Голос України : [інтернет-версія]. – 2020. – 24 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/337403. 

Про створення робочої групи, що має підготувати відповідну документацію для 

включення у національний проєкт «Велике будівництво» пам’яток Нац. заповідника 

«Давній Галич» (м. Галич, Івано-Франківська обл.). 

304. Через незаконне будівництво Софія Київська вкрилася тріщинами 

[Електронний ресурс] : група «Врятуй Софію Київську», яка об’єднує краєзнавців і 

громадських активістів, оприлюднила заклик захистити Софію Київську від забудови 

буферної архітектурної зони багатоповерховою будівлею // Високий Замок : [інтернет-

версія]. – 2020. – 3 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

05.10.2020. 

https://www.wz.lviv.ua/news/421552-cherez-nezakonne-budivnytstvo-sofiia-kyivska-

vkrylasia-trishchynamy. 

305. Шедевр архітектури в Каневі [Будівлю музею Тараса Шевченка на Чернечій 

горі (Черкаська обл.)] внесли в [Держ.] реєстр [нерухомих пам’яток України] 

[Електронний ресурс] / [М-во культури та інформ. політики України] // Рідна Черкащина : 

[інтернет-видання]. – 2020. – 27 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.10.2020. 

https://ck.ridna.ua/2020/10/27/shedevr-arkhitektury-v-kanevi-vnesly-v-reiestr/. 

Див. № 121. 
Реставраційні роботи 

306. В’ялець, Андрій. Як проходить реставрація четвертої вежі Київської фортеці 

на Печерську? [Електронний ресурс] / Андрій В’ялець ; [спілкувалася] Д. Крутько // 

Хмарочос : київ. міськ. журн. : [онлайн-видання]. – 2020. – 5 жовт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.10.2020. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/05/yak-prohodyt-restavratsiya-chetvertoyi-vezhi-

kyyivskoyi-fortetsi-na-pechersku-foto/ 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/08/minkult-vnosyt-tarilku-na-lybidskij-do-reyestru-pam-yatok-arhitektury/
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/08/minkult-vnosyt-tarilku-na-lybidskij-do-reyestru-pam-yatok-arhitektury/
http://www.golos.com.ua/article/337403
https://www.wz.lviv.ua/news/421552-cherez-nezakonne-budivnytstvo-sofiia-kyivska-vkrylasia-trishchynamy
https://www.wz.lviv.ua/news/421552-cherez-nezakonne-budivnytstvo-sofiia-kyivska-vkrylasia-trishchynamy
https://www.wz.lviv.ua/news/421552-cherez-nezakonne-budivnytstvo-sofiia-kyivska-vkrylasia-trishchynamy
https://ck.ridna.ua/2020/10/27/shedevr-arkhitektury-v-kanevi-vnesly-v-reiestr/
https://ck.ridna.ua/2020/10/27/shedevr-arkhitektury-v-kanevi-vnesly-v-reiestr/
https://ck.ridna.ua/2020/10/27/shedevr-arkhitektury-v-kanevi-vnesly-v-reiestr/
https://hmarochos.kiev.ua/author/dkrutko/
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Заступник генерального директора Нац. історико-архітектурного музею 

«Київська фортеця» про хід реставраційних робіт у Наводницькій башті1. 

307. Суровая сумская реставрация: по мнению областного архитектора  

[В. Бикова], Соборную, 32, ремонтируют с явными нарушениями [Електронний ресурс] : 

в этом году город начал реставрацию одного из исторических особняков (памятников 

архитектуры местного значения) – на ул. Соборной, 32 // Ваш шанс : обществ.-деловой 

еженедельник : [інтернет-версія]. – 2020. – 7 окт. (№ 40). –  Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 08.10.2020. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=80106&in=812. 

308. Тимкович, Василь. Василь Тимкович: «Пам’ятки нам не належать – ми 

повинні лише передати їх з рук минулого покоління в майбутнє» [Електронний ресурс] / 

Василь Тимкович ; [розмовляла] О. Петришин // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2020. –  

1 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.10.2020. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/vasyl-tymkovych-pam-yatky-nam-ne-nalezhat-my-povynni-

lyshe-peredaty-ikh-z-ruk-mynuloho-pokolinnya-v-maybutnye. 

Директор Укр. держ. науково-дослідного та проєктного інституту 

«УкрНДІпроєктреставрація» про об’єкти, які були відреставровані за останні роки, 

та ті, що потребують реставрації найближчим часом, проєкт «Велика реставрація» 

(«Велике будівництво»), специфіку реставраційних робіт. 

Див. № 262. 

Міжнародне співробітництво 

309. Джапарова [Еміне, голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО] 

сообщила представителями ЮНЕСКО о дальнейшем ухудшении ситуации в Крыму во 

всех сферах компетенции Организации [Електронний ресурс] // Цензор.Нет : [сайт]. – 

2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

https://censor.net/ru/news/3228022/djaparova_soobschila_predstavitelyami_yunesko_o_daln

eyishem_uhudshenii_situatsii_v_krymu_vo_vseh_sferah. 

 

РЕЛІГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

310. Бей, Ілля. Статутні документи УПЦ і ПЦУ: порівняльний аналіз – інша 

точка зору [Електронний ресурс] / Ілля Бей // RISU. Релігійно-інформ. служба України : 

[портал]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

30.10.2020. 

https://risu.ua/statutni-dokumenti-upc-i-pcu-porivnyalnij-analiz--insha-tochka-oru_n113014. 

311. В Італії митрополиту Андрею Шептицькому надали титул Праведника 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-видання]. – 2020. – 8 жовт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3114363-v-italii-mitropolitu-andreu-septickomu-

nadali-titul-pravednika.html. 

312. Волковецький, Степан. Душпастир нації : нинішнім політикам і 

можновладцям варто би повчитися в Митрополита Андрея, як будувати державу та 

                                                             
1 Див. також: У Києві відремонтують Наводницьку башту [Електронний ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. 

2020. 6 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 06.10.2020. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/150645/. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=80106&in=812
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=80106&in=812
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=80106&in=812
https://vechirniy.kyiv.ua/news/vasyl-tymkovych-pam-yatky-nam-ne-nalezhat-my-povynni-lyshe-peredaty-ikh-z-ruk-mynuloho-pokolinnya-v-maybutnye
https://vechirniy.kyiv.ua/news/vasyl-tymkovych-pam-yatky-nam-ne-nalezhat-my-povynni-lyshe-peredaty-ikh-z-ruk-mynuloho-pokolinnya-v-maybutnye
https://censor.net/ru/news/3228022/djaparova_soobschila_predstavitelyami_yunesko_o_dalneyishem_uhudshenii_situatsii_v_krymu_vo_vseh_sferah
https://censor.net/ru/news/3228022/djaparova_soobschila_predstavitelyami_yunesko_o_dalneyishem_uhudshenii_situatsii_v_krymu_vo_vseh_sferah
https://risu.ua/statutni-dokumenti-upc-i-pcu-porivnyalnij-analiz--insha-tochka-oru_n113014
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3114363-v-italii-mitropolitu-andreu-septickomu-nadali-titul-pravednika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3114363-v-italii-mitropolitu-andreu-septickomu-nadali-titul-pravednika.html
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/150645/
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прокладати народові шлях у майбутнє / Степан Волковецький // Галичина. – 2020. –  

25 верес.– 1 жовт. (№ 36). – С. 10. 

Про меценатську та громадську діяльність релігійного діяча, предстоятеля 

Української греко-католицької церкви, митрополита Андрея Шептицького (1865–

1944). 

313. Володимир (священник УПЦ МП). Православний священник із Шостки 

пережив чотири пожежі, змінив два патріархати і грає на ударних. Інші священники 

дивуються і зляться, а парафіяни (навіть бабусі) ходять на його концерти – репортаж 

«Бабеля» [Електронний ресурс] / Володимир (священник УПЦ МП) ; [інтерв’ю вела]  

К. Мещерякова // theБабель : [сайт]. – 2020. – 13 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 20.10.2020. 

https://babel.ua/texts/52570-pravoslavniy-svyashchennik-iz-shostki-perezhiv-chotiri-

pozhezhi-zminiv-dva-patriarhati-i-graye-na-udarnih-inshi-svyashchenniki-divuyutsya-i-

zlyatsya-a-parafiyani-navit-babusi-hodyat-na-yogo-koncerti-r. 

Священник УПЦ МП, настоятель храму Царствених мучеників у м. Шостці 

(Сумська обл.) про служіння та своє захоплення музикою. 

314. Горевой, Дмитрий. Кіпрська Церква: між визнанням ПЦУ та проросійським 

лобі [Електронний ресурс] / Дмитрий Горевой // LB.ua : [сайт]. – 2020. – 25 жовт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.10.2020. 

https://lb.ua/society/2020/10/25/468958_kiprska_tserkva_mizh_viznannyam_ptsu.html. 

315. Деркач, Тетяна. Соборність по-кіпрськи, або В чужий монастир зі своїм 

статутом не лізуть [Електронний ресурс] / Тетяна Деркач // RISU. Релігійно-інформ. 

служба України : [портал]. – 2020. – 26 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 27.10.2020. 

https://risu.ua/sobornist-po-kiprski-abo-v-chuzhij-monastir-zi-svoyim-statutom-ne-

lizut_n112907. 

Про дискусію, пов’язану із визнанням Кіпрською православною церквою ПЦУ, 

порядок прийняття рішень у різних церквах та у Кіпрській зокрема. 

316. Кіпрська православна церква визнала автокефалію ПЦУ [Електронний 

ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 2020. – 24 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 24.10.2020. 

https://novynarnia.com/2020/10/24/kiprska-pravoslavna-tserkva-vyznala-zakonnist-

nadannya-tomosu-ptsu/.1 

317. Суслов, Олег. А что мы знаем о старообрядцах? [Електронний ресурс] / 

Олег Суслов // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2020. – 8 окт. (№ 107–108). – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 09.10.2020. 

http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/45225.php. 

Враження від фотовиставки «Старообрядці України: історія, традиції і 

сучасність» у Центрі болгарської культури (м. Одеса), а також про внесок старовірів 

у розвиток Одещини. Організатор – Одеська община старовірів за благословіння 

Старообрядницького архієпископства України.2 

                                                             
1 Див. також: Лелітка, Світлана. ПЦУ визнала ще одна Церква – Кіпрська [Електронний ресурс] / Світлана Лелітка // 
Голос України : [інтернет-версія]. 2020. 27 жовт. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 30.10.2020. 

http://www.golos.com.ua/article/337442. 
2 Див. також: Фотовыставка о старообрядцах [Електронний ресурс] // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. 2020. 1 окт. (№ 104–

105). Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 02.10.2020.http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45188.php. 

https://babel.ua/texts/52570-pravoslavniy-svyashchennik-iz-shostki-perezhiv-chotiri-pozhezhi-zminiv-dva-patriarhati-i-graye-na-udarnih-inshi-svyashchenniki-divuyutsya-i-zlyatsya-a-parafiyani-navit-babusi-hodyat-na-yogo-koncerti-r
https://babel.ua/texts/52570-pravoslavniy-svyashchennik-iz-shostki-perezhiv-chotiri-pozhezhi-zminiv-dva-patriarhati-i-graye-na-udarnih-inshi-svyashchenniki-divuyutsya-i-zlyatsya-a-parafiyani-navit-babusi-hodyat-na-yogo-koncerti-r
https://babel.ua/texts/52570-pravoslavniy-svyashchennik-iz-shostki-perezhiv-chotiri-pozhezhi-zminiv-dva-patriarhati-i-graye-na-udarnih-inshi-svyashchenniki-divuyutsya-i-zlyatsya-a-parafiyani-navit-babusi-hodyat-na-yogo-koncerti-r
https://babel.ua/texts/52570-pravoslavniy-svyashchennik-iz-shostki-perezhiv-chotiri-pozhezhi-zminiv-dva-patriarhati-i-graye-na-udarnih-inshi-svyashchenniki-divuyutsya-i-zlyatsya-a-parafiyani-navit-babusi-hodyat-na-yogo-koncerti-r
https://babel.ua/texts/52570-pravoslavniy-svyashchennik-iz-shostki-perezhiv-chotiri-pozhezhi-zminiv-dva-patriarhati-i-graye-na-udarnih-inshi-svyashchenniki-divuyutsya-i-zlyatsya-a-parafiyani-navit-babusi-hodyat-na-yogo-koncerti-r
https://babel.ua/texts/52570-pravoslavniy-svyashchennik-iz-shostki-perezhiv-chotiri-pozhezhi-zminiv-dva-patriarhati-i-graye-na-udarnih-inshi-svyashchenniki-divuyutsya-i-zlyatsya-a-parafiyani-navit-babusi-hodyat-na-yogo-koncerti-r
https://babel.ua/texts/52570-pravoslavniy-svyashchennik-iz-shostki-perezhiv-chotiri-pozhezhi-zminiv-dva-patriarhati-i-graye-na-udarnih-inshi-svyashchenniki-divuyutsya-i-zlyatsya-a-parafiyani-navit-babusi-hodyat-na-yogo-koncerti-r
https://lb.ua/society/2020/10/25/468958_kiprska_tserkva_mizh_viznannyam_ptsu.html
https://risu.ua/sobornist-po-kiprski-abo-v-chuzhij-monastir-zi-svoyim-statutom-ne-lizut_n112907
https://risu.ua/sobornist-po-kiprski-abo-v-chuzhij-monastir-zi-svoyim-statutom-ne-lizut_n112907
https://novynarnia.com/2020/10/24/kiprska-pravoslavna-tserkva-vyznala-zakonnist-nadannya-tomosu-ptsu/
https://novynarnia.com/2020/10/24/kiprska-pravoslavna-tserkva-vyznala-zakonnist-nadannya-tomosu-ptsu/
http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/45225.php
http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/45225.php
http://www.golos.com.ua/article/337442
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/45188.php
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318. Трофимова, Анна. УПЦ отметила 30-летие независимости масштабной 

выставкой [«Українська православна церква в служінні Богу і людям»] в Лавре 

[церковно-археологічному музеї Київської духовної академії] [Електронний ресурс] // 

Веч. Вести : [інтернет-версія]. – 2020. – 27 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 28.10.2020. 

https://vesti.ua/kiev/upts-otmetila-30-letie-nezavisimosti-masshtabnoj-vystavkoj-v-lavre. 

319. Чотири архиєрея Кіпрської архиєпископії не погоджуються з визнанням 

ПЦУ [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 

2020. – 24 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.10.2020. 

https://risu.ua/chotiri-z-visimnadcyati-u-pcu-prokomentuvali-antiukrayinsku-zayavu-

kiprskih-yerarhiv_n112897. 

Наведено коментар речника ПЦУ, архиєпископа Євстратія (Зорі) стосовно 

незгоди чотирьох ієрархів Кіпрської архиєпископії із визнанням ПЦУ. 

320. Штефаньо, Оксана. Новоселицька церква XVII століття жива, або Подорож 

храмами й монастирями Виноградівщини Електронний ресурс / Оксана Штефаньо // 

Новини Закарпаття : інтернет-версія. – 2020. – 17 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 19.10.2020. 

http://novzak.uz.ua/news/novoselytska-tserkva-hvii-stolittya-zhyva-abo-podorozh-hramamy-

j-monastyryamy-vynogradivshhyny/. 

Нотатки про відвідання журналістами та адміністратором Мукачівської 

греко-католицької єпархії владикою Нілом (Лущаком) храмів та монастирів Виногра-

дівського р-ну (Закарпатська обл.). 

Див. № 84, 247. 

Фестивалі, конференції, семінари, круглі столи тощо 

321. Малюга, Олена. У Львові пройде XXX Міжнародна наукова конференція 

«Історія релігій в Україні» [Електронний ресурс] : [про учасників та програму] / Олена 

Малюга // Prostir.museum : [портал]. – 2020. – 29 жовт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 30.10.2020. 

http://prostir.museum/ua/post/43156. 

 

Покажчик персоналій 

Зарембський Ю. 81 

Картузов К. 139 

Корнелюк М. 140 

Крамер К. 139 

Новицька О. 138 

Олійник Б. 73 

Помірна Л. 175 

Пономаренко М. 74 

Рубинський К. 190 

Сенчуков Б. 176 

Тищенко А. 139 

Шептицький Андрей 312 

Яворницький Д. 72 

https://vesti.ua/kiev/upts-otmetila-30-letie-nezavisimosti-masshtabnoj-vystavkoj-v-lavre
https://risu.ua/chotiri-z-visimnadcyati-u-pcu-prokomentuvali-antiukrayinsku-zayavu-kiprskih-yerarhiv_n112897
https://risu.ua/chotiri-z-visimnadcyati-u-pcu-prokomentuvali-antiukrayinsku-zayavu-kiprskih-yerarhiv_n112897
http://novzak.uz.ua/news/novoselytska-tserkva-hvii-stolittya-zhyva-abo-podorozh-hramamy-j-monastyryamy-vynogradivshhyny/
http://novzak.uz.ua/news/novoselytska-tserkva-hvii-stolittya-zhyva-abo-podorozh-hramamy-j-monastyryamy-vynogradivshhyny/
http://prostir.museum/ua/post/43156
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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 

МКІПУ                             Міністерство культури та інформаційної політики України 

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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