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Культура : поточ. бібліогр. список. Вип. 5, 2021 / уклад. О. Ф. Білоконь,  

К 90 Т. Б. Благодарєва, О. В. Паніматченко, 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, 2021. – 47 с. 

 

Бібліогpафічний список містить інфоpмацію з періодичних видань та 

інтернет-джерел про загальні питання культуpи, також висвітлює проблеми 

національного в культуpі, pегіональної культуpної політики, пpавові питання, 

економічні аспекти розвитку галузі, питання підготовки кадрів, міжнародного 

співробітництва в галузі культури, розвитку аматорства, бібліотечної та музейної 

справи, питання охорони пам’яток історії та культури, релігії та релігієзнавства. 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Матюхин, Егор. Егор Матюхин: «В Украине около миллиона человек так 

или иначе связаны с уличными культурами» [Електронний ресурс] / Егор 

Матюхин ; [інтерв’ю вела] А. Власенко // LB.ua : [сайт]. – 2021. – 7 мая. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://lb.ua/culture/2021/05/07/482021_egor_matyuhin_v_ukraine_okolo.html. 

Співзасновник організації Street Culture (м. Харків) про історію 

зародження вуличної культури, появу її в Україні, сучасний стан, участь у 

конкурсі проєктів вуличних культур від Укр. культурного фонду. 

 
Культура в умовах карантину 

2. Арсеньева, Тина. Локдаун и музейные «закрома» [Електронний ресурс] : 

[про роботу Одеського музею західного і східного мистецтва] / Тина Арсеньева // 

Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2021. – 13 мая. (№ 52–53). – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.05.2021. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46334.php. 

3. Носко, Катерина. Як українські музеї змінюються і ставлять рекорди з 

онлайн-відвідувань у часи пандемії [Електронний ресурс] / Катерина Носко // 

Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 31 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 01.06.2021. 

https://suspilne.media/134641-ak-ukrainski-muzei-zminuutsa-i-stavlat-rekordi-z-

onlajn-vidviduvan-u-casi-pandemii/. 

4. Островська-Люта, Олеся. Культурне життя не може зупинитися. Як 

київські музеї переживають карантин – досвід NAMU і Мистецького Арсеналу 

[Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Олеся Островська-Люта, Юлія Литвинець  // 

Новое время : [інтернет-журнал]. – 2021. – 22 трав. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 24.05.2021. 

https://nv.ua/ukr/kyiv/muzeji-kiyeva-yak-misteckiy-arsenal-i-nacionalniy-hudozhniy-

muzey-vporalisya-z-karantinom-50160328.html. 

Генеральні директори Нац. культурно-мистецького та музейного 

комплексу «Мистецький арсенал» (м. Київ) і Нац. худож. музею України про 

досвід роботи в умовах карантину. 

5. Хмельовська, Оксана. Quo Vadis, літературний фестивальний рух? 

[Електронний ресурс] / Оксана Хмельовська // LB.ua : [сайт]. – 2021. – 26 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.05.2021. 

https://lb.ua/blog/oksana_hmelyovska/485593_quo_vadis_literaturniy.html. 

Допис кураторки програм професійного розвитку Міжнародного 

фестивалю «Книжковий арсенал» (м. Київ) про тренди та нововведення у 

проведенні літературних фестивалів і книжкових виставок у світі та Україні в 

умовах карантину. 

6. Шутка, Ірина. Поет(к)и про карантин і те, що понад ним [Електронний 

ресурс] / Ірина Шутка // Zaxid.net : [інтернет-видання]. – 2021. – 24 трав. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.05.2021. 

https://zaxid.net/poetki_pro_karantin_i_te_shho_i_te_shho_ponad_nim_n1519415. 

https://lb.ua/culture/2021/05/07/482021_egor_matyuhin_v_ukraine_okolo.html
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46334.php
https://suspilne.media/134641-ak-ukrainski-muzei-zminuutsa-i-stavlat-rekordi-z-onlajn-vidviduvan-u-casi-pandemii/
https://suspilne.media/134641-ak-ukrainski-muzei-zminuutsa-i-stavlat-rekordi-z-onlajn-vidviduvan-u-casi-pandemii/
https://suspilne.media/134641-ak-ukrainski-muzei-zminuutsa-i-stavlat-rekordi-z-onlajn-vidviduvan-u-casi-pandemii/
https://suspilne.media/134641-ak-ukrainski-muzei-zminuutsa-i-stavlat-rekordi-z-onlajn-vidviduvan-u-casi-pandemii/
https://nv.ua/ukr/kyiv/muzeji-kiyeva-yak-misteckiy-arsenal-i-nacionalniy-hudozhniy-muzey-vporalisya-z-karantinom-50160328.html
https://nv.ua/ukr/kyiv/muzeji-kiyeva-yak-misteckiy-arsenal-i-nacionalniy-hudozhniy-muzey-vporalisya-z-karantinom-50160328.html
https://lb.ua/blog/oksana_hmelyovska/485593_quo_vadis_literaturniy.html
https://zaxid.net/poetki_pro_karantin_i_te_shho_i_te_shho_ponad_nim_n1519415
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Про літературний напрям проєкту із підтримки митців та мисткинь у м. 

Львові «Art Resistentia». 

Див. № 32, 125, 139. 

 

Культурно-мистецькі заходи до пам’ятних дат,  

днів пам’яті, державних і релігійних свят 

7. Гаврилович, Іван. Світочі українства. Кріпить нас Тарасів дух… 

[Електронний ресурс] / Іван Гаврилович // Галичина : [інтернет-версія]. – 2021. – 

27 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.05.2021. 

https://galychyna.if.ua/analytic/svitochi-ukrayinstva-kripit-nas-tarasiv-duh/. 

Про урочисті заходи в м. Івано-Франківську, організовані міським 

об’єднанням ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, до 160-річчя від дня 

перепоховання Т. Г. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева, а також про 

нагородження переможців XIX конкурсу «Історія і «Просвіта» й оголошення 

про початок першого етапу ХХ конкурсу. 

8. Ліцкевич, Ольга. Від Дюрера до Pink Floyd: як створювали 

[мультимедійну] виставку «Чорнобиль. Подорож» [у столичному Національному 

комплексі «Експоцентр України» до 35-х роковин  Чорнобильської трагедії] 

[Електронний ресурс]  / Ольга Ліцкевич // Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 

17 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://suspilne.media/129676-vid-durera-do-pink-floyd-ak-stvoruvali-vistavku-

cornobil-podoroz/1. 

9. Павлюк, Марія. Через пісню нести правду життя до людей [Електронний 

ресурс] / Марія Павлюк // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2021. – 29 квіт.–

12 трав. (№ 17–18). – С. 3. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.05.2021. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-

12-travnia-2021.pdf. 

Про мистецький захід у м. Львові за участі учениць класу бандури ДШМ 

№5 з нагоди 183-річчя викупу з кріпацтва Т. Г. Шевченка. Організатор заходу  – 

бандуристка з.а. України М. Сорока. 

10. Рєпіна, Олена. 120 років тому Леся Українка вперше відвідала 

Буковину [Електронний ресурс] : просвітяни відзначили ювілей товариськими 

сходинами «Діалог поколінь» [у Центральній бібліотеці Глибоцької 

територіальної громади (Чернівецька обл.)] / Олена Рєпіна // Слово Просвіти : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 29 квіт.–12 трав. (№ 17–18). – С. 7. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.05.2021. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-

12-travnia-2021.pdf. 

                                                           
1 Див. також: Дмитренко, Марія. «Ефект присутності» буде забезпечено: у Києві [Національному комплексі 

«Експоцентр України»] відкрилася [мультимедійна] виставка «Чорнобиль. Подорож» [Електронний ресурс] / 

Марія Дмитренко // Сьогодні : [інтернет-версія]. 2021. 5 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 

06.05.2021. https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kwheretogo/effekt-prisutstviya-budet-obespechen-v-kieve-

otkrylas-vystavka-chernobyl-puteshestvie-foto-1523545.html. 

https://galychyna.if.ua/analytic/svitochi-ukrayinstva-kripit-nas-tarasiv-duh/
https://suspilne.media/129676-vid-durera-do-pink-floyd-ak-stvoruvali-vistavku-cornobil-podoroz/
https://suspilne.media/129676-vid-durera-do-pink-floyd-ak-stvoruvali-vistavku-cornobil-podoroz/
https://suspilne.media/129676-vid-durera-do-pink-floyd-ak-stvoruvali-vistavku-cornobil-podoroz/
https://suspilne.media/129676-vid-durera-do-pink-floyd-ak-stvoruvali-vistavku-cornobil-podoroz/
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-12-travnia-2021.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-12-travnia-2021.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-12-travnia-2021.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-12-travnia-2021.pdf
https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kwheretogo/effekt-prisutstviya-budet-obespechen-v-kieve-otkrylas-vystavka-chernobyl-puteshestvie-foto-1523545.html
https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kwheretogo/effekt-prisutstviya-budet-obespechen-v-kieve-otkrylas-vystavka-chernobyl-puteshestvie-foto-1523545.html


5 

11. Хожаінова, Вікторія. У Бабиному Яру [м. Київ] відкрилася символічна 

синагога «Місце для роздумів». Як це було [Електронний ресурс] : [до Дня 

пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни] / Вікторія 

Хожаінова // Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 14 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.05.2021. 

https://suspilne.media/130480-u-babinomu-aru-vidkrilasa-simvolicna-sinagoga-

misce-dla-rozdumiv-ak-ce-bulo/1. 

12. Чорна, Світлана. Імена, викреслені з афіш [Електронний ресурс] / 

Світлана Чорна // Голос України : [інтернет-версія]. – 2021. – 15 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/346001. 

Про відкриття фотодокументальної виставки «Імена, викреслені з афіш» 

у Нац. історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» (м. Київ), 

присвяченої театральним діячам, закатованим у київських підвалах НКВС у 

період Великого терору 1937–1938 рр. і похованим у Биківнянському лісі на так 

званій спецділянці. До Дня пам’яті жертв політичних репресій. 

Див. № 156. 
День пам’яті та примирення, День перемоги  

над нацизмом у Другій світовій війні 

13. Гришина, Даша. Як Київ вшановуватиме День пам’яті та примирення і 

76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: події [Електронний 

ресурс] / Даша Гришина // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2021. – 6 трав. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.05.2021. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/52449/. 

14. Заборонена символіка, російська з помилками, «побєдоносіє» й голуби 

від ОПЗЖ: як в Україні [в містах Києві, Харкові та Одесі] відзначали День 

перемоги [Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 2021. – 9 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://novynarnia.com/2021/05/09/may-9-2021/. 

15. Картер, Саша. У Кличка заявили про загрозу зриву заходів до 9 травня 

і звинуватили Мінкульт. У Ткаченка – відповіли [Електронний ресурс] / Саша 

Картер // UNN. Інформ. агентство «Українські нац. новини» : [сайт]. – 2021. –  

8 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1928153-u-klichka-zayavili-pro-zagrozu-zrivu-

zakhodiv-do-9-travnya-i-zvinuvatili-minkult-u-tkachenka-vidpoviliм. 

16. Савченко, Марина. «Шляхами війни»: Херсонський художній музей 

показав унікальні малюнки фронтовиків [Електронний ресурс] / Марина 

Савченко // Новий день : [інтернет-видання]. – 2021. – 9 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://newday.kherson.ua/shlyahami-vijni-hersonskij-hudozhnij-muzej-pokazav-

unikalni-maljunki-frontovikiv/. 

                                                           
1 Див. також: Україна [14 травня] вперше відзначатиме День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої 

світової війни [Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. 2021. 11 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 12.05.2021. https://novynarnia.com/2021/05/11/ukrayina-vpershe-vidznachatyme/. 

https://suspilne.media/130480-u-babinomu-aru-vidkrilasa-simvolicna-sinagoga-misce-dla-rozdumiv-ak-ce-bulo/
https://suspilne.media/130480-u-babinomu-aru-vidkrilasa-simvolicna-sinagoga-misce-dla-rozdumiv-ak-ce-bulo/
https://suspilne.media/130480-u-babinomu-aru-vidkrilasa-simvolicna-sinagoga-misce-dla-rozdumiv-ak-ce-bulo/
https://suspilne.media/130480-u-babinomu-aru-vidkrilasa-simvolicna-sinagoga-misce-dla-rozdumiv-ak-ce-bulo/
http://www.golos.com.ua/article/346001
https://vechirniy.kyiv.ua/news/52449/
https://novynarnia.com/2021/05/09/may-9-2021/
https://novynarnia.com/2021/05/09/may-9-2021/
https://novynarnia.com/2021/05/09/may-9-2021/
https://novynarnia.com/2021/05/09/may-9-2021/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1928153-u-klichka-zayavili-pro-zagrozu-zrivu-zakhodiv-do-9-travnya-i-zvinuvatili-minkult-u-tkachenka-vidpovili
https://www.unn.com.ua/uk/news/1928153-u-klichka-zayavili-pro-zagrozu-zrivu-zakhodiv-do-9-travnya-i-zvinuvatili-minkult-u-tkachenka-vidpovili
https://newday.kherson.ua/shlyahami-vijni-hersonskij-hudozhnij-muzej-pokazav-unikalni-maljunki-frontovikiv/
https://newday.kherson.ua/shlyahami-vijni-hersonskij-hudozhnij-muzej-pokazav-unikalni-maljunki-frontovikiv/
https://novynarnia.com/2021/05/11/ukrayina-vpershe-vidznachatyme/
https://novynarnia.com/2021/05/11/ukrayina-vpershe-vidznachatyme/
https://novynarnia.com/2021/05/11/ukrayina-vpershe-vidznachatyme/
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Про виставку «Шляхами війни» херсонських художників-фронтовиків  

Б. Лавриненка, І. Ботька та сучасного художника В. Боженка у Херсонському 

обл. худож. музеї ім. О.  Шовкуненка.1 

17. Фотодокументальна виставка «Солдатський літопис війни» у 

Сумському обласному краєзнавчому музеї [Електронний ресурс] : [про 

експонати виставки] // SumyToday : [портал]. – 2021. – 7 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://sumy.today/news/culture/18053-fotodokumentalna-vystavka-soldatskyi-

litopys-viiny-u-sumskomu-oblasnomu-kraieznavchomu-muzei.html. 

 
День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 

18. Мокляк, Аліна. У Херсоні [співачка] Джамала та [актор, режисер] 

Ахтем Сеітаблаєв вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського 

народу [Електронний ресурс] / Аліна Мокляк, Оксана Хлєбус // Суспільне. 

Новини : [сайт]. – 2021. – 15 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 17.05.2021. 

https://suspilne.media/130803-u-hersoni-dzamala-ta-ahtem-seitablaev-vsanuvali-

pamat-zertv-genocidu-krimskotatarskogo-narodu/. 

19. Савченко, Марина. Перформанс пам’яті: у Херсоні відбувся 

масштабний вечір-реквієм [Електронний ресурс] / Марина Савченко // Новий 

день : [інтернет-видання]. – 2021. – 16 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 17.05.2021. 

https://newday.kherson.ua/performans-pam-yati-u-hersoni-vidbuvsya-masshtabnij-

vechir-rekviiem/. 

Про учасників та хід вечора-реквієму просто неба «Пам’ятаємо» 

(режисер – з.д.м. України В. Троїцький) у м. Херсоні. 

 
До 150-річчя від дня народження письменника,  

громадського діяча В. Стефаника (1871–1936) 

20. Гаврилович, Іван. Стефаників дух у Літературному музеї Прикарпаття 

[Електронний ресурс] : [заходи у м. Івано-Франківську] / Іван Гаврилович // 

Галичина : [інтернет-версія]. – 2021. – 20 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 21.05.2021. 

https://galychyna.if.ua/analytic/stefanikiv-duh-u-literaturnomu-muzeyi-prikarpattya/. 

21. На Снятинщині вшанували Василя Стефаника [Електронний ресурс] / 

[Івано-Франківська обласна рада] // Галичина : [інтернет-версія]. – 2021. –  

15 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://galychyna.if.ua/2021/05/15/na-snyatinshhini-vshanuvali-vasilya-stefanika/. 

                                                           
1 У Херсоні [обласному художньому музеї] відкрилася виставка картин [художників-] фронтовиків [І. Ботька та 

Б. Лавриненка] «Шляхами війни» [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. 2021. 7 трав. 

Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 11.05.2021.https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3241834-u-

hersoni-vidkrilasa-vistavka-kartin-frontovikiv-slahami-vijni.html. 

https://sumy.today/news/culture/18053-fotodokumentalna-vystavka-soldatskyi-litopys-viiny-u-sumskomu-oblasnomu-kraieznavchomu-muzei.html
https://sumy.today/news/culture/18053-fotodokumentalna-vystavka-soldatskyi-litopys-viiny-u-sumskomu-oblasnomu-kraieznavchomu-muzei.html
https://suspilne.media/130803-u-hersoni-dzamala-ta-ahtem-seitablaev-vsanuvali-pamat-zertv-genocidu-krimskotatarskogo-narodu/
https://suspilne.media/130803-u-hersoni-dzamala-ta-ahtem-seitablaev-vsanuvali-pamat-zertv-genocidu-krimskotatarskogo-narodu/
https://newday.kherson.ua/performans-pam-yati-u-hersoni-vidbuvsya-masshtabnij-vechir-rekviiem/
https://newday.kherson.ua/performans-pam-yati-u-hersoni-vidbuvsya-masshtabnij-vechir-rekviiem/
https://galychyna.if.ua/analytic/stefanikiv-duh-u-literaturnomu-muzeyi-prikarpattya/
https://galychyna.if.ua/2021/05/15/na-snyatinshhini-vshanuvali-vasilya-stefanika/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3241834-u-hersoni-vidkrilasa-vistavka-kartin-frontovikiv-slahami-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3241834-u-hersoni-vidkrilasa-vistavka-kartin-frontovikiv-slahami-vijni.html
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Урочисті заходи  на батьківщині письменника у с. Русів (Снятинський р-н, 

Івано-Франківська обл.).1 

22. Стражник, Людмила. На Прикарпатті святкують ювілей видатного 

земляка [Електронний ресурс] : [про заходи] / Людмила Стражник // Голос 

України : [інтернет-версія]. – 2021. – 13 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 18.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/345849.2 

23. У Києві пройде кінопоказ і театральний перформанс за листами і 

новелами Василя Стефаника [Електронний ресурс] : [про культурно-мистецькі 

заходи] // Buro 24/7 : [онлайн-журнал]. – 2021. – 7 трав. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://www.buro247.ua/culture/screening-theatre-performance-vasyl-stephanyk-

150.html3. 

24. Чечель, Людмила. Василь Стефаник офлайн і онлайн. Як у 

Національному музеї літератури [України (м. Київ)] відзначили 150-річчя від дня 

народження новеліста [Електронний ресурс] / Людмила Чечель // Україна молода : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 25 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.05.2021. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3730/164/157382/. 

 
Великодні свята 

25. Балякіна, Тетяна. Черкаський музей представив «мікрокосмос» від 

писанкарки [Електронний ресурс] / Тетяна Балякіна // Про все : [портал]. – 2021. – 

1 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.05.2021. 

https://provce.ck.ua/cherkaskyy-muzey-predstavyv-mikrokosmos-vid-pysankarky/. 

Про персональну виставку «Мікрокосмос» художниці та писанкарки  

Х. Шинкарчук в Черкаському обл. краєзнавчому музеї, а також музейну 

експозицію, присвячену великоднім традиціям. 

26. Дурманенко, Олександр. Етнофестиваль «Великдень у Луцьку» вітає зі 

світлим святом Воскресіння Христового. Фото [Електронний ресурс] : [про 

учасників та хід фестивалю] / Олександр Дурманенко // Волин. новини : інформ. 

агентство : [сайт]. – 2021. – 3 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.05.2021. 

                                                           
1 Див. також: Стражник, Людмила. Уклонилися землі Василя Стефаника [Електронний ресурс] : цикл святкувань 
150-річного ювілею письменника-новеліста Василя Стефаника завершився в його рідному селі Русові [Івано-
Франківська обл.] / Людмила Стражник // Голос України : [інтернет-версія]. 2021. 22 трав. Назва з екрана. Текст. 
і граф. дані. Дата звернення: 31.05.2021. http://www.golos.com.ua/article/346319. 
2 Див. також: Басалига, Маріана. «Василь Стефаник і світова культура». На Франківщині відбувається 
міжнародний науковий конгрес [Електронний ресурс] / Маріана Басалига, Наталія Асатурян // Суспільне. Новини 
: [сайт]. 2021. 14 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 17.05.2021. https://suspilne.media/130687-
vasil-stefanik-i-svitova-kultura-na-frankivsini-vidbuvaetsa-miznarodnij-naukovij-kongres/. 
3 Див. також: Комісарова, Олександра. У Києві [літньому театрі в Маріїнському парку] влаштували театральний 
перформанс [«Найліпше з мойого серця»] на основі листів та новел Василя Стефаника [Електронний ресурс] / 
Олександра Комісарова // Суспільне. Новини : [сайт]. 2021. 14 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 
звернення: 14.05.2021. https://suspilne.media/130699-u-kievi-vlastuvali-perfomans-na-osnovi-listiv-ta-novel-
stefanika/; Самченко, Валентина. Оксана Забужко й Ірма Вітовська декламуватимуть новели Василя Стефаника 
[Електронний ресурс] : [про заходи, зокрема у м. Києві]  / Валентина Самченко // Україна молода : [інтернет-
версія]. 2021. 12 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 17.05.2021. 
https://umoloda.kyiv.ua/number/3725/2006/157014/. 

http://www.golos.com.ua/article/345849
https://www.buro247.ua/culture/screening-theatre-performance-vasyl-stephanyk-150.html
https://www.buro247.ua/culture/screening-theatre-performance-vasyl-stephanyk-150.html
https://umoloda.kyiv.ua/number/3730/164/157382/
https://provce.ck.ua/cherkaskyy-muzey-predstavyv-mikrokosmos-vid-pysankarky/
http://www.golos.com.ua/article/346319
https://suspilne.media/130699-u-kievi-vlastuvali-perfomans-na-osnovi-listiv-ta-novel-stefanika/
https://suspilne.media/130699-u-kievi-vlastuvali-perfomans-na-osnovi-listiv-ta-novel-stefanika/
https://suspilne.media/130699-u-kievi-vlastuvali-perfomans-na-osnovi-listiv-ta-novel-stefanika/
https://suspilne.media/130699-u-kievi-vlastuvali-perfomans-na-osnovi-listiv-ta-novel-stefanika/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3725/2006/157014/
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https://www.volynnews.com/news/all/etnofestyval-velykden-u-lutsku-vitaye-zi-

svitlym-sviatom-voskresinn/. 

27. Українки Німеччини представили свої роботи на великодній виставці 

[«Хай усім буде писанка»] в Гамбурзі [Електронний ресурс] // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2021. – 7 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 07.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3241391-ukrainki-nimeccini-predstavili-

svoi-roboti-na-velikodnij-vistavci-v-gamburzi.html. 

28. Фук, Ростислав. У тернопільському музеї [політв’язнів] відкрили 

виставку великодніх листівок УПА [Електронний ресурс] / Ростислав Фук // 

Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 3 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://suspilne.media/127421-u-ternopilskomu-muzei-vidkrili-vistavku-velikodnih-

listivok-upa/. 

Див. № 36, 104, 117. 

 

Фестивалі, конкурси 

29. Леошко, Владислав. Донеччина – Луганщина: Триває літературно-

мистецький фестиваль «Кальміюс» [Електронний ресурс] : [про учасників 

фестивалю та його проведення у м. Краматорську] / Владислав Леошко // Голос 

України : [інтернет-версія]. – 2021. – 18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 20.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/news/135887. 

30. Синюк, Сергій. Книги. «Кальміюс». Краматорськ [Електронний ресурс] 

: [враження письменника – учасника фестивалю] / Сергій Синюк // День : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 27 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/knygy-kalmiyus-kramatorsk. 

 

Креативні індустрії 

31. МКІП [Міністерство культури та інформаційної політики України] 

проаналізувало розвиток креативних індустрій за 2020 рік [Електронний ресурс] : 

[основні висновки дослідження] // LB.ua : [сайт]. – 2021. – 21 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.05.2021. 

https://lb.ua/culture/2021/05/21/485177_mkip_proanalizuvalo_rozvitok.html. 

 

Культура і новітні технології 

32. Фещук, Вікторія. «Дегустації книжок»: синергія мистецтв у цифровому 

форматі [Електронний ресурс] / Вікторія Фещук // Читомо: культура читання і 

мистецтво книговидання : [портал]. – 2021. – 30 квіт. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 05.05.2021. 

https://chytomo.com/dehustatsii-knyzhok-synerhiia-mystetstv-u-tsyfrovomu-formati/. 

https://www.volynnews.com/news/all/etnofestyval-velykden-u-lutsku-vitaye-zi-svitlym-sviatom-voskresinn/
https://www.volynnews.com/news/all/etnofestyval-velykden-u-lutsku-vitaye-zi-svitlym-sviatom-voskresinn/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3241391-ukrainki-nimeccini-predstavili-svoi-roboti-na-velikodnij-vistavci-v-gamburzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3241391-ukrainki-nimeccini-predstavili-svoi-roboti-na-velikodnij-vistavci-v-gamburzi.html
https://suspilne.media/127421-u-ternopilskomu-muzei-vidkrili-vistavku-velikodnih-listivok-upa/
https://suspilne.media/127421-u-ternopilskomu-muzei-vidkrili-vistavku-velikodnih-listivok-upa/
http://www.golos.com.ua/news/135887
https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/knygy-kalmiyus-kramatorsk
https://lb.ua/culture/2021/05/21/485177_mkip_proanalizuvalo_rozvitok.html
https://chytomo.com/dehustatsii-knyzhok-synerhiia-mystetstv-u-tsyfrovomu-formati/
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Про цифровий проєкт на межі літератури, театру, анімації та 

перформансу «Дегустації книжок», як він працює з аудиторією та як 

перформанси промотують читання. 

 

Захист інформаційного простору України 

33. В Україні скасували понад дві тисячі дозволів на ввезення книг із Росії 

[Електронний ресурс] : [про скасування Державним комітетом телебачення і 

радіомовлення України частини раніше виданих дозволів] // Новинарня : [сайт]. 

– 2021. – 5 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

06.05.2021. 

https://novynarnia.com/2021/05/05/v-ukrayini-skasuvaly-ponad-dvi/. 

34. По той бік екрана: аналіз медіаспоживання та дезінформації в 

українському інформаційному середовищі [Електронний ресурс] // Детектор 

медіа : [інтернет-видання]. – 2021. – 18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

https://detector.media/infospace/article/188114/2021-05-18-po-toy-bik-ekrana-analiz-

mediaspozhyvannya-ta-dezinformatsii-v-ukrainskomu-informatsiynomu-

seredovyshchi/. 

35. Центр інформбезпеки працюватиме у трьох напрямах – Цибульська 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. – 20 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3249161-centr-informbezpeki-pracuvatime-

u-troh-napramkah-cibulska.html. 

Наведено тези виступів учасників круглого столу на тему «Протидія 

фейкам в Україні як складова інформаційної безпеки держави». 

 

Культура та мистецтво у прифронтовій зоні 

36. Леошко, Владислав. Святкова акція «Радість дітям на Великдень» 

пройшла у рамках проєкту «Artперемир’я» [Електронний ресурс] / Владислав 

Леошко // Голос України : [інтернет-версія]. – 2021. – 13 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/345826. 

Про учасників та хід святкової акції «Радість дітям на Великдень», що 

відбулась у рамках національно-мистецького проєкту «Artперемир’я»  

у прифронтових населених пунктах Донецької обл. 

 

Краєзнавство 

37. Пивоваров, Сергій. Барокова святиня Покуття. Визначній пам’ятці 

сакрального мистецтва Галичини – костелу Непорочного Зачаття Діви Марії в 

Городенці минуло 260 років [Електронний ресурс] / Сергій Пивоваров // 

Галичина : [інтернет-версія]. – 2021. – 6 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 06.05.2021. 

https://novynarnia.com/2021/05/05/v-ukrayini-skasuvaly-ponad-dvi/
https://novynarnia.com/2021/05/05/v-ukrayini-skasuvaly-ponad-dvi/
https://detector.media/infospace/article/188114/2021-05-18-po-toy-bik-ekrana-analiz-mediaspozhyvannya-ta-dezinformatsii-v-ukrainskomu-informatsiynomu-seredovyshchi/
https://detector.media/infospace/article/188114/2021-05-18-po-toy-bik-ekrana-analiz-mediaspozhyvannya-ta-dezinformatsii-v-ukrainskomu-informatsiynomu-seredovyshchi/
https://detector.media/infospace/article/188114/2021-05-18-po-toy-bik-ekrana-analiz-mediaspozhyvannya-ta-dezinformatsii-v-ukrainskomu-informatsiynomu-seredovyshchi/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3249161-centr-informbezpeki-pracuvatime-u-troh-napramkah-cibulska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3249161-centr-informbezpeki-pracuvatime-u-troh-napramkah-cibulska.html
http://www.golos.com.ua/article/345826
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https://galychyna.if.ua/analytic/barokova-svyatinya-pokuttya-viznachniy-pam-yattsi-

sakralnogo-mistetstva-galichini-kostelu-neporochnogo-zachattya-divi-mariyi-v-

gorodentsi-minulo-260-rokiv/. 

Про історико-краєзнавче видання В. Никифорука, О. Кагляна та  

Р. Смеречанського «Костел Непорочного Зачаття Діви Марії в Городенці» (вид-

во «Лілея-НВ», м. Івано-Франківськ) та його презентацію у м. Городенці (Івано-

Франківська обл.). 

 

Благодійництво, меценатство, спонсорство 

38. Батурін, Олег. На Херсонщині зібрали кошти на археологічну 

експедицію в Тягинці [Електронний ресурс] / Олег Батурін // Новий день : 

[інтернет-видання]. – 2021. – 6 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 07.05.2021. 

https://newday.kherson.ua/na-hersonshhini-zibrali-koshti-na-arheologichnu-

ekspediciju-v-tyaginci/. 

Про благодійну акцію на підтримку цьогорічної археологічної експедиції в 

с. Тягинка (Бериславський р-н, Херсонська обл.).  

39. Борис Філатов передав Музею історії Дніпра унікальний документ, що 

допоможе у дослідженнях історії міста [Електронний ресурс] // Днепр веч. : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 31 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.05.2021. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/boris-filatov-peredav-muzeyu-istoriyi-dnipra-

unikalniy-dokument-shho-dopomozhe-u-doslidzhennyah-istoriyi-mista.html. 

40. Кобрин, Михайло. Аж 65 картин! 1 червня у Дзеркальній залі 

Львівської національної опери відбудеться благодійний аукціон «Дарунок для 

Соломії» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Михайло Кобрин ; [розмовляла]  

Т. Козирєва // День : [інтернет-версія]. – 2021. – 26 трав. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 26.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/myhaylo-kobryn-kulturne-seredovyshche-

rozumiye-zhali-nashogo-muzeyu. 

Директор Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької (м. 

Львів) про благодійний аукціон «Дарунок Соломії», мета якого збір коштів на 

ремонт (реставрацію) приміщень та оновлення експозиції музею до 150-річчя 

від дня народження видатної співачки, а також про роботи, які будуть 

представлені на аукціоні. 

 

Соціальні культурно-мистецькі проєкти та ініціативи 

Робота з дітьми та молоддю 

41. 450 підлітків Києва зможуть безкоштовно навчатися креативним та IT-

спеціальностям [у новому освітньому просторі TUMO Kyiv]. Деталі тут 

[Електронний ресурс] // Platfor.ma : [інтернет-журнал]. – 2021. – 27 трав. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.05.2021. 

https://platfor.ma/450-pidlitkiv-kyyeva-zmozhut-bezkoshtovno-navchatysya-

kreatyvnym-ta-spetsialnostyam-detali-tut/. 

https://galychyna.if.ua/analytic/barokova-svyatinya-pokuttya-viznachniy-pam-yattsi-sakralnogo-mistetstva-galichini-kostelu-neporochnogo-zachattya-divi-mariyi-v-gorodentsi-minulo-260-rokiv/
https://galychyna.if.ua/analytic/barokova-svyatinya-pokuttya-viznachniy-pam-yattsi-sakralnogo-mistetstva-galichini-kostelu-neporochnogo-zachattya-divi-mariyi-v-gorodentsi-minulo-260-rokiv/
https://galychyna.if.ua/analytic/barokova-svyatinya-pokuttya-viznachniy-pam-yattsi-sakralnogo-mistetstva-galichini-kostelu-neporochnogo-zachattya-divi-mariyi-v-gorodentsi-minulo-260-rokiv/
https://newday.kherson.ua/na-hersonshhini-zibrali-koshti-na-arheologichnu-ekspediciju-v-tyaginci/
https://newday.kherson.ua/na-hersonshhini-zibrali-koshti-na-arheologichnu-ekspediciju-v-tyaginci/
https://dv-gazeta.info/dneprnews/boris-filatov-peredav-muzeyu-istoriyi-dnipra-unikalniy-dokument-shho-dopomozhe-u-doslidzhennyah-istoriyi-mista.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/boris-filatov-peredav-muzeyu-istoriyi-dnipra-unikalniy-dokument-shho-dopomozhe-u-doslidzhennyah-istoriyi-mista.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/myhaylo-kobryn-kulturne-seredovyshche-rozumiye-zhali-nashogo-muzeyu
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/myhaylo-kobryn-kulturne-seredovyshche-rozumiye-zhali-nashogo-muzeyu
https://platfor.ma/450-pidlitkiv-kyyeva-zmozhut-bezkoshtovno-navchatysya-kreatyvnym-ta-spetsialnostyam-detali-tut/
https://platfor.ma/450-pidlitkiv-kyyeva-zmozhut-bezkoshtovno-navchatysya-kreatyvnym-ta-spetsialnostyam-detali-tut/
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НАЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ. МОВНІ ПИТАННЯ. 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

42. Загородній, Михайло. В Україні відзначають День вишиванки: події у 

Києві [Електронний ресурс] : [про культурно-мистецькі заходи] / Михайло 

Загородній // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2021. – 20 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.05.2021. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/52880/. 

43. Лиховид, Інна. Вишиванка у 1931–1933 роки [Електронний ресурс] : 

Національний музей Голодомору-геноциду [м. Київ] розпочинає новий проєкт, 

яким закликає українців досліджувати родинну історію і ділитися вишитими 

експонатами  : [про проєкт «Своя вишиванка. Своя історія» музею, платформи 

українських брендів «Всі. Свої» та клубу українських ілюстраторів Pictoric] / 

Інна Лиховид // День : [інтернет-версія]. – 2021. – 20 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/vyshyvanka-u-1931-1933-roky. 

44. Федченко, Анастасія. Всесвітньому дню вишиванки – 15 років 

[Електронний ресурс] / Анастасія Федченко // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 

2021. – 13–19 трав. (№ 19). – С. 1, 8. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 19.05.2021. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-

2021.pdf. 

Про історію виникнення свята та культурно-мистецькі заходи. 

45. Чорна, Світлана. Плекаймо й розвиваймо рідну мову! 24 травня – День 

слов’янської писемності і культури [Електронний ресурс] / Світлана Чорна // 

Голос України : [інтернет-версія]. – 2021. – 25 трав. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 31.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/346397. 

 

Мовна політика держави 

46. В’ятрович попереджає про наміри влади скасувати норми про 

українську мову фільмів і преси [Електронний ресурс] // Україна молода : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 29 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 01.06.2021. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/157567/. 

47. Константінова, Надія. «Лагідна українізація». Експерти про концепцію 

розвитку української мови [Електронний ресурс] / Надія Константінова // Радіо 

Свобода : [сайт]. – 2021. – 23 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 24.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/lagidna-ukrainizasiya-eksperty-pro-

movu/31269251.html. 

Про схвалення Кабінетом Міністрів України концепції державної 

програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/52880/
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/vyshyvanka-u-1931-1933-roky
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-2021.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-2021.pdf
http://www.golos.com.ua/article/346397
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/157567/
https://www.radiosvoboda.org/a/lagidna-ukrainizasiya-eksperty-pro-movu/31269251.html
https://www.radiosvoboda.org/a/lagidna-ukrainizasiya-eksperty-pro-movu/31269251.html
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сферах суспільного життя на період до 2030 р., а також наведено думки 

експертів наскільки ця програма на часі, і чи зможе влада реалізувати її1. 

48. Короненко, Світлана. Оприлюднено Порядок проведення іспитів на 

рівень володіння державною мовою [Електронний ресурс] : [стислий виклад] / 

Світлана Короненко // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2021. – 13–19 трав. 

(№ 19). – С. 9. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-

2021.pdf. 

49. Морі, Євгеній. З 16 липня не менше половини книжок у книгарнях 

мають бути українською мовою [Електронний ресурс] / Євгеній Морі // 

Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 13 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 14.05.2021. 

https://suspilne.media/130203-z-16-lipna-ne-mense-polovini-knizok-u-knigarnah-

maut-buti-ukrainskou-movou/. 

Про набуття чинності 26-ю статтею Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», що регламентує використання 

державної мови у сфері книговидання та книгорозповсюдження. 

50. Нацрада [Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення] завищує показники виконання телеканалами мовних квот 

[зараховуючи до них рекламу] – заява [спільноти] «Мова об’єднує» [на сторінці 

в Фейсбуці] [Електронний ресурс] // Портал мовної політики : [сайт]. – 2021. – 

12 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.05.2021. 

https://language-policy.info/2021/05/natsrada-zavyschuje-pokaznyky-vykonannya-

telekanalamy-movnyh-kvot-zayava-mova-ob-jednuje/. 

51. Сторітелінг і квести: у МКІП [Міністерстві культури та інформаційної 

політики України] презентували мультимедійний курс [«Сучасна українська 

мова»] з вивчення української мови [Електронний ресурс] // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2021. – 18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 18.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3247465-storiteling-i-kvesti-u-mkip-

prezentuvali-multimedijnij-kurs-z-vivcenna-ukrainskoi-movi.htmlм.  

 

Відновлення та збереження національної пам’яті 

52. Тесленко, Ліна. Гетьман повернеться на коні: у Києві має з’явитись 

пам’ятник Павлу Скоропадському [Електронний ресурс] / Ліна Тесленко // 

Україна молода : [інтернет-версія]. – 2021. – 25 трав. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 28.05.2021. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3730/164/157395/. 

Про круглий стіл «Місце гетьмана Павла Скоропадського в історичній 

пам’яті українського народу» у столичному Музеї гетьманства, та ухвалення 

                                                           
1 Див. також: Омелянюк, Марк. Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови до 2030 року. Що 

вона передбачає [Електронний ресурс] / Марк Омелянюк // Суспільне. Новини : [сайт]. 2021. 19 трав. Назва з 

екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 20.05.2021. https://suspilne.media/131863-urad-shvaliv-koncepciu-

programi-rozvitku-ukrainskoi-movi-do-2030-roku-so-vona-peredbacae/. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-2021.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-2021.pdf
https://suspilne.media/130203-z-16-lipna-ne-mense-polovini-knizok-u-knigarnah-maut-buti-ukrainskou-movou/
https://suspilne.media/130203-z-16-lipna-ne-mense-polovini-knizok-u-knigarnah-maut-buti-ukrainskou-movou/
https://suspilne.media/130203-z-16-lipna-ne-mense-polovini-knizok-u-knigarnah-maut-buti-ukrainskou-movou/
https://suspilne.media/130203-z-16-lipna-ne-mense-polovini-knizok-u-knigarnah-maut-buti-ukrainskou-movou/
https://language-policy.info/2021/05/natsrada-zavyschuje-pokaznyky-vykonannya-telekanalamy-movnyh-kvot-zayava-mova-ob-jednuje/
https://language-policy.info/2021/05/natsrada-zavyschuje-pokaznyky-vykonannya-telekanalamy-movnyh-kvot-zayava-mova-ob-jednuje/
https://language-policy.info/2021/05/natsrada-zavyschuje-pokaznyky-vykonannya-telekanalamy-movnyh-kvot-zayava-mova-ob-jednuje/
https://language-policy.info/2021/05/natsrada-zavyschuje-pokaznyky-vykonannya-telekanalamy-movnyh-kvot-zayava-mova-ob-jednuje/
https://language-policy.info/2021/05/natsrada-zavyschuje-pokaznyky-vykonannya-telekanalamy-movnyh-kvot-zayava-mova-ob-jednuje/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3247465-storiteling-i-kvesti-u-mkip-prezentuvali-multimedijnij-kurs-z-vivcenna-ukrainskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3247465-storiteling-i-kvesti-u-mkip-prezentuvali-multimedijnij-kurs-z-vivcenna-ukrainskoi-movi.html
https://umoloda.kyiv.ua/number/3730/164/157395/
https://suspilne.media/131863-urad-shvaliv-koncepciu-programi-rozvitku-ukrainskoi-movi-do-2030-roku-so-vona-peredbacae/
https://suspilne.media/131863-urad-shvaliv-koncepciu-programi-rozvitku-ukrainskoi-movi-do-2030-roku-so-vona-peredbacae/
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резолюції з відповідним клопотанням до Укр. інституту національної пам’яті  

щодо спорудження у м. Києві пам’ятника останньому гетьману України; 

також порушується питання необхідності відродження пам’ятки архітектури 

нац. значення – Гамаліївського Свято-Харлампіївського монастиря (Шостки-

нський р-н, Сумська обл.), де розташована єдина в Україні усипальниця двох гілок 

родини Скоропадських – гетьмана Івана Скоропадського (1646–1722) та Павла 

Скоропадського (1873–1945). 

53. Чепурний, Василь. Чернігівщина: Вони просто хотіли бути 

українцями... [Електронний ресурс] / Василь Чепурний // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 17 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 20.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/346049. 

Про презентацію у Чернігівській ОДА другої книги науково-популярного 

видання «Долі репресованих земляків. Чернігівський район».  

Див. № 186. 

 

Декомунізація 

54. Бутко, Сергій. Ностальгія за СРСР і російськими танками? 

[Електронний ресурс] : голова міста Новгород-Сіверського [(Чернігівська обл.) 

Людмила Ткаченко] відмовилася прибрати комуністичну символіку з публічного 

простору : [про рішення міської влади, правові підстави] / Сергій Бутко // Слово 

Просвіти : [інтернет-версія]. – 2021. – 13–19 трав. (№ 19). – С. 2. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-

2021.pdf. 

55. Декомунізація у Києві: УІНП склав список об’єктів [Електронний 

ресурс] // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2021. – 31 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.06.2021. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/157588/. 

56. У Рокитному [Білоцерківський р-н] на Київщині під тиском 

громадськості декомунізували радянську стелу з георгіївською стрічкою 

[Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 2021. – 6 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://novynarnia.com/2021/05/06/rokytne/. 

 

Персоналії діячів української культури 

57. Малкович, Іван. «Сьогодні неможливо розділити мистецтво і 

політику». Інтервʼю з Малковичем до його шістдесятиріччя [Електронний 

ресурс] / Іван Малкович ; [записала] О. Котубей // Суспільне. Новини : [сайт]. – 

2021. – 10 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

11.05.2021. 

https://suspilne.media/129299-sogodni-nemozlivo-rozdiliti-mistectvo-i-politiku-

intervu-z-malkovicem-do-jogo-sistdesatiricca/. 

http://www.golos.com.ua/article/346049
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-2021.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-2021.pdf
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/157588/
https://novynarnia.com/2021/05/06/rokytne/
https://novynarnia.com/2021/05/06/rokytne/
https://novynarnia.com/2021/05/06/rokytne/
https://suspilne.media/129299-sogodni-nemozlivo-rozdiliti-mistectvo-i-politiku-intervu-z-malkovicem-do-jogo-sistdesatiricca/
https://suspilne.media/129299-sogodni-nemozlivo-rozdiliti-mistectvo-i-politiku-intervu-z-malkovicem-do-jogo-sistdesatiricca/
https://suspilne.media/129299-sogodni-nemozlivo-rozdiliti-mistectvo-i-politiku-intervu-z-malkovicem-do-jogo-sistdesatiricca/
https://suspilne.media/129299-sogodni-nemozlivo-rozdiliti-mistectvo-i-politiku-intervu-z-malkovicem-do-jogo-sistdesatiricca/
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Поет, письменник, видавець, власник і директор видавництва «А-ба-ба-га-

ла-ма-га» (м. Київ) про свою творчу діяльність, а також роль культури в 

політичних процесах.  

 

ШЕВЧЕНКІАНА 

58. Мельниченко, Володимир. «Козакові Грицеві Честахівському. Кобзар 

Тарас» [Електронний ресурс] / Володимир Мельниченко // Світогляд : [інтернет-

версія]. – 2021. – № 2. – С. 40–49. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 04.05.2021 

https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2021-16-2/svit-2-2021-

melnichenko-09.pdf. 

З історії перевезення домовини з прахом Т. Г. Шевченка з м. Петербурга в 

Україну й поховання його на Чернечій горі біля Канева під орудою українського 

художника, поетового приятеля Г. Честахівського (1820–1893). До 160-річчя 

перепоховання Т. Г. Шевченка. 

 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка 

59. Друге вручення після перезавантаження: у Києві нагородили 

цьогорічних Шевченківських лауреатів [Електронний ресурс] : [про лауреатів] // 

Platfor.ma : [інтернет-журнал]. – 2021. – 26 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 27.05.2021. 

https://platfor.ma/druge-vruchennya-pislya-perezavantazhennya-shevchenkivska-

premiya-nazvala-tsogorichnyh-laureativ/. 

 

Присудження премій у галузі культури 

60. Гнатюк, Оля. Історія Drahoman Prize. Як зʼявилася перша премія для 

перекладачів української літератури [Електронний ресурс] / Оля Гнатюк ; 

[записала] К. Толокольнікова // Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 29 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.05.2021. 

https://suspilne.media/133983-istoria-drahoman-prize-ak-zavilasa-persa-premia-dla-

perekladaciv-ukrainskoi-literaturi/. 

Віцепрезидентка Українського ПЕН про заснування Drahoman Prize 

(Премія Драгоманова) та першу її лауреатку К. Дате (Німеччина). Інтерв’ю в 

ефірі Радіо «Культура». 

61. Ліцкевич, Ольга. Міжнародна премія [ім. Івана Франка] FrankoPrize 

назвала цьогорічних номінантів [Електронний ресурс] / Ольга Ліцкевич // 

Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 17 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

https://suspilne.media/131097-miznarodna-premia-frankoprize-nazvala-cogoricnih-

nominantiv/. 

Див. № 73. 

https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2021-16-2/svit-2-2021-melnichenko-09.pdf
https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2021-16-2/svit-2-2021-melnichenko-09.pdf
https://platfor.ma/druge-vruchennya-pislya-perezavantazhennya-shevchenkivska-premiya-nazvala-tsogorichnyh-laureativ/
https://platfor.ma/druge-vruchennya-pislya-perezavantazhennya-shevchenkivska-premiya-nazvala-tsogorichnyh-laureativ/
https://suspilne.media/133983-istoria-drahoman-prize-ak-zavilasa-persa-premia-dla-perekladaciv-ukrainskoi-literaturi/
https://suspilne.media/133983-istoria-drahoman-prize-ak-zavilasa-persa-premia-dla-perekladaciv-ukrainskoi-literaturi/
https://suspilne.media/133983-istoria-drahoman-prize-ak-zavilasa-persa-premia-dla-perekladaciv-ukrainskoi-literaturi/
https://suspilne.media/133983-istoria-drahoman-prize-ak-zavilasa-persa-premia-dla-perekladaciv-ukrainskoi-literaturi/
https://suspilne.media/131097-miznarodna-premia-frankoprize-nazvala-cogoricnih-nominantiv/
https://suspilne.media/131097-miznarodna-premia-frankoprize-nazvala-cogoricnih-nominantiv/
https://suspilne.media/131097-miznarodna-premia-frankoprize-nazvala-cogoricnih-nominantiv/
https://suspilne.media/131097-miznarodna-premia-frankoprize-nazvala-cogoricnih-nominantiv/
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Українці за кордоном. Культура українського зарубіжжя 

62. Діаспора у Норвегії назвала переможців міжнародного конкурсу 

[«Змагаймось за нове життя»], присвяченого Лесі Українці [Електронний ресурс] : 

[підсумки конкурсу] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. – 7 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3241433-diaspora-u-norvegii-nazvala-

peremozciv-miznarodnogo-konkursu-prisvacenogo-lesi-ukrainci.html. 

Див. № 27, 93. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

63. Ткаченко, Олександр. «Давайте штрафувати чиновників» – Ткаченко 

«про лагідну українізацію» [Електронний ресурс] / Олександр Ткаченко ; 

[інтерв’ю вела] І. Кузнецова // Радіо Свобода : [сайт]. – 2021. – 8 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/davayte-shtrafuvaty-chynovnykiv-tkachenko-pro-

lahidnu-ukrayinizatsiyu/31243371.html. 

Міністр культури та інформаційної політики України про День пам’яті 

та примирення, конфлікт довкола проєктів меморіалу у Бабиному Яру, проблему 

медіаграмотності, релігійні питання, законопроєкт про медіа, «лагідну 

українізацію» та інше1. 

Див. № 199. 

Децентралізація в галузі 

64. Бортник, Ростислав. Архітектор майбутнього. Інтерв’ю голови 

Бережанської громади [Електронний ресурс] / Ростислав Бортник ; [спілкувався] 

Д. Синяк // Децентралізація : [портал]. – 2021. – 11 трав. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 12.05.2021. 

https://decentralization.gov.ua/news/13526?page=2. 

Голова Бережанської ОТГ (Тернопільська обл.) про зміни, що відбулись у 

житті громади, залучення інвестицій, розвиток сфери культури, плани 

відбудови Бережанського замку, свою діяльність. 

65. Дернова, Ольга. Кому потрібна безкультурна Україна? У громадах 

відбуваються безпрецедентні скорочення [Електронний ресурс] / Ольга Дернова ; 

[спілкувалася] Т. Кондратьєва // 33-й канал : [сайт]. – 2021. – 8 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://33kanal.com/news/130678.html. 

Начальник управління культури та креативних індустрій Вінницької ОДА 

про реорганізацію закладів культури та проблеми, що виникають в ОТГ 

внаслідок цього. 

                                                           
1 Інтервʼю див. також: Ткаченко, Олександр. Міністр Ткаченко про «ручне» управління УКФ, українське кіно, 

«Велику реставрацію» і туризм [Електронний ресурс] / Олександр Ткаченко ; [інтерв’ю вела] І. Кузнецова // Радіо 

Свобода : [сайт]. 2021. 10 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 11.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/tkachenko-pro-ruchne-upravlinnya-ukf-ukrayinske-kino-velyku-restavratsiyu-i-

turyzm/31243471.html. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3241433-diaspora-u-norvegii-nazvala-peremozciv-miznarodnogo-konkursu-prisvacenogo-lesi-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3241433-diaspora-u-norvegii-nazvala-peremozciv-miznarodnogo-konkursu-prisvacenogo-lesi-ukrainci.html
https://www.radiosvoboda.org/a/davayte-shtrafuvaty-chynovnykiv-tkachenko-pro-lahidnu-ukrayinizatsiyu/31243371.html
https://www.radiosvoboda.org/a/davayte-shtrafuvaty-chynovnykiv-tkachenko-pro-lahidnu-ukrayinizatsiyu/31243371.html
https://decentralization.gov.ua/news/13526?page=2
https://decentralization.gov.ua/news/13526?page=2
https://decentralization.gov.ua/news/13526?page=2
https://33kanal.com/news/130678.html
https://www.radiosvoboda.org/a/tkachenko-pro-ruchne-upravlinnya-ukf-ukrayinske-kino-velyku-restavratsiyu-i-turyzm/31243471.html
https://www.radiosvoboda.org/a/tkachenko-pro-ruchne-upravlinnya-ukf-ukrayinske-kino-velyku-restavratsiyu-i-turyzm/31243471.html
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66. Заслужений народний ансамбль «Колос» став Підгайцівським 

[Електронний ресурс] : Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України 

«Колос», який понад 70 років тому заснували місцеві аматори у Торчині, 

продовжить діяльність на території Підгайцівської громади // Волинь-нова : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 27 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.05.2021. 

https://www.volyn.com.ua/news/183640-zasluzhenyi-narodnyi-ansambl-kolos-stav-

pidhaitsivskym. 

Про рішення сесії депутатів Підгайцівської сільської ради (Луцький р-н, 

Волинська обл.) щодо передання Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю 

України «Колос» на баланс Підгайцівської сільської ОТГ. 

67. Мичко, Світлана. Конкурс «Наша громада»: розпочалося онлайн-

голосування [Електронний ресурс] / Світлана Мичко // Україна молода : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 12 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 17.05.2021. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3725/2006/157011/. 

Про організаторів, мету проведення та учасників конкурсу «Наша 

громада» серед ОТГ України у межах Програми USAID «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність». 

 

Регіональна культурна політика, культурно-мистецьке життя громад 

68. Влашинець, Леся. Всенародний улюбленець, актор Петро Панчук 

співатиме пісню про свого земляка Степана Кривенького [Електронний ресурс] / 

Леся Влашинець // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2021. – 7 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://www.volyn.com.ua/news/181966-vsenarodnyi-uliublenets-aktor-petro-

panchuk-spivatyme-pisniu-pro-svoho-zemliaka-stepana-kryvenkoho. 

Про реалізацію Горохівською міськрадою (Волинська обл.) творчого 

проєкту «Мій пісенний краю», присвяченого творчості самодіяльного поета, 

композитора з.п.к. України С. Кривенького (1941–1992). 

69. Горбунова, Олена. Тульчин за крок до звання «Мала культурна столиця 

2022» [Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос України : [інтернет-

версія]. – 2021. – 20 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/346177. 

Про визнання проєкту Тульчинської міської ОТГ (Вінницька обл.) «Чотири 

ноти, що об’єднали світ. Тульчин – столиця Щедрика» кращим серед поданих у 

лоті «Мала культурна столиця 2022»  програми «Культурні столиці України» 

Укр. культурного фонду.  

70. Катаєва, Марія. Київ креативний та дизайнерський: у столиці 

обговорили пріоритети культури [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. 

Київ : [інтернет-версія]. – 2021. – 14 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 17.05.2021. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/52681/. 

https://www.volyn.com.ua/news/183640-zasluzhenyi-narodnyi-ansambl-kolos-stav-pidhaitsivskym
https://www.volyn.com.ua/news/183640-zasluzhenyi-narodnyi-ansambl-kolos-stav-pidhaitsivskym
https://umoloda.kyiv.ua/number/3725/2006/157011/
https://www.volyn.com.ua/news/181966-vsenarodnyi-uliublenets-aktor-petro-panchuk-spivatyme-pisniu-pro-svoho-zemliaka-stepana-kryvenkoho
https://www.volyn.com.ua/news/181966-vsenarodnyi-uliublenets-aktor-petro-panchuk-spivatyme-pisniu-pro-svoho-zemliaka-stepana-kryvenkoho
http://www.golos.com.ua/article/346177
https://vechirniy.kyiv.ua/news/52681/
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Про хід стратегічної сесії з розроблення нової комплексної міської цільової 

програми «Столична культура: 2022–2024 роки». 

71. Мельник, Петро. Гайворонська вузькоколійка: нове історичне й 

туристичне життя [Електронний ресурс] / Петро Мельник // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 28 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/346604. 

Про хід фестивалю «GOODoK_FEST» на Кіровоградщині, присвяченого 

збереженню Гайворонської вузькоколійної залізниці, а також пропозицію 

представників місцевої громади, наукових кіл, місцевої влади надати залізниці 

статус історичної та культурної спадщини та створити на її базі дводенний 

туристичний маршрут. 

72. Пам’ятник пісні відкрили в Хомутинцях [Електронний ресурс] // 

Вінниччина : [інтернет-версія]. – 2021. – 14 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

http://vinnichina.info/2021/05/14/памятник-пісні-відкрили-в-хомутинця/ 

Про відкриття пам’ятника на честь пісні  «Повій, вітре, на Вкраїну»  

поета, перекладача С. Руданського (1833–1873) в с. Хомутинці (Калинівський р-

н, Вінницька обл.), та вручення Всеукраїнської літературно-мистецької премії 

ім. С. Руданського за 2020 рік її лауреатам. 

73. Розповідаємо, як і коли святкують День Києва у 2021 році 

[Електронний ресурс] : [програма] // Новое время : [інтернет-журнал]. – 2021. – 

27 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.05.2021. 

https://nv.ua/ukr/kyiv/den-kiyeva-2021-koli-i-yak-svyatkuvatimut-den-stolici-

ukrajini-50158696.html. 

74. Сергієнко, Вікторія. «Кожен рушник – то спалах моєї душі…» 

[Електронний ресурс] / Вікторія Сергієнко // Зоря Полтавщини : [інтернет-

версія]. – 2021. – 8 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

11.05.2021. 

http://zorya.poltava.ua/kozhen-rushnik-to-spalah-moiei-dushi/. 

Заходи у містах Полтаві та Лубнах (Полтавська обл.) до 110-річчя від дня 

народження вишивальниці Героя України, з.м.н.тв. України В. Роїк (1911–2010). 

75. У Києві затвердили календар пам’ятних дат та ювілеїв [Електронний 

ресурс] : [календарний план подій на 2021 рік] // Київ. міська рада : [сайт]. – 2021. – 

27 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.05.2021. 

https://kmr.gov.ua/uk/content/u-kyyevi-zatverdyly-kalendar-pamyatnyh-dat-ta-

yuvileyiv. 

Див. № 6. 

 

Фінансова діяльність, матеріально-технічне забезпечення 

76. Балашова, Ольга. Відкритий лист до голови Наглядової ради УКФ 

Лариси Мудрак [Електронний ресурс] / Ольга Балашова // LB.ua : [сайт]. – 2021. – 

30 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.05.2021. 

https://lb.ua/blog/olga_balashova/485864_vidkritiy_list_golovi_naglyadovoi.html. 

http://www.golos.com.ua/article/346604
http://vinnichina.info/2021/05/14/памятник-пісні-відкрили-в-хомутинця/
https://nv.ua/ukr/kyiv/den-kiyeva-2021-koli-i-yak-svyatkuvatimut-den-stolici-ukrajini-50158696.html
https://nv.ua/ukr/kyiv/den-kiyeva-2021-koli-i-yak-svyatkuvatimut-den-stolici-ukrajini-50158696.html
http://zorya.poltava.ua/kozhen-rushnik-to-spalah-moiei-dushi/
https://kmr.gov.ua/uk/content/u-kyyevi-zatverdyly-kalendar-pamyatnyh-dat-ta-yuvileyiv
https://kmr.gov.ua/uk/content/u-kyyevi-zatverdyly-kalendar-pamyatnyh-dat-ta-yuvileyiv
https://lb.ua/blog/olga_balashova/485864_vidkritiy_list_golovi_naglyadovoi.html
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Допис мистецтвознавиці, голови правління ГО «Музей сучасного 

мистецтва» про попередній досвід співпраці з Укр. культурним фондом та 

нинішні ризики від «ручного управління проєктами». 

77. Проєкти УКФ мають фінансуватися на 50%, решта є справою бізнесу – 

Мудрак [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. –  

18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3247987-proekti-ukf-maut-finansuvatisa-na-

50-resta-e-spravou-biznesu-mudrak.html. 

Наведено тези виступу  голови Наглядової ради Укр. культурного фонду 

Л. Мудрак під час експертного обговорення «Згуртованість суспільства через 

феномени культури». 

78. Скандал з відмовою фінансування в УКФ. Пів сотні представників 

культурної сфери написали відкритого листа Зеленському [Електронний ресурс] 

// Новое время : [інтернет-журнал]. – 2021. – 31 трав. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 31.05.2021. 

https://nv.ua/ukr/art/skandal-v-ukf-kulturni-instituciji-napisali-lista-zelenskomu-

50163023.html. 

79. Ярошенко, Ганна. Давня мрія краєзнавців: в історичній будівлі 

Пирятинської міськради відкриють музей [Електронний ресурс] / Ганна 

Ярошенко // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2021. – 18 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.05.2021.  

https://umoloda.kyiv.ua/number/3727/196/157188/. 

Про плани Пирятинської міської ради (Лубенський р-н, Полтавська обл.) 

щодо надання нового приміщення Пирятинському краєзнавчому музею.  

 

Правові питання галузі 

80. Галетій, Сергій. Як руйнується сфера авторського права і суміжних 

прав в Україні [Електронний ресурс] / Сергій Галетій // LB.ua : [сайт]. – 2021. – 

24 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.05.2021. 

https://lb.ua/blog/sergiy_galetiy/485386_yak_ruynuietsya_sfera_avtorskogo.html. 

Голова комісії НСКмУ з пропозицій до законодавчих ініціатив про 

законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

та підвищення прозорості ефективного управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» № 4537 та 

необхідність його відхилення. 

81. Ліцкевич, Ольга. П’ять історичних будівель Києва [за рішенням  

Шостого апеляційного адміністративного суду] позбавили статусу 

архітектурних пам’яток [Електронний ресурс] / Ольга Ліцкевич // Суспільне. 

Новини : [сайт]. – 2021. – 28 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.05.2021. 

https://suspilne.media/134667-pat-istoricnih-budivel-kieva-pozbavili-statusu-

arhitekturnih-pamatok/. 

82. Новий правопис залишається: [Шостий] апеляційний [адміністра-

тивний] суд скасував рішення ОАСК [Окружного адміністративного суду Києва] 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3247987-proekti-ukf-maut-finansuvatisa-na-50-resta-e-spravou-biznesu-mudrak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3247987-proekti-ukf-maut-finansuvatisa-na-50-resta-e-spravou-biznesu-mudrak.html
https://nv.ua/ukr/art/skandal-v-ukf-kulturni-instituciji-napisali-lista-zelenskomu-50163023.html
https://nv.ua/ukr/art/skandal-v-ukf-kulturni-instituciji-napisali-lista-zelenskomu-50163023.html
https://umoloda.kyiv.ua/number/3727/196/157188/
https://lb.ua/blog/sergiy_galetiy/485386_yak_ruynuietsya_sfera_avtorskogo.html
https://suspilne.media/134667-pat-istoricnih-budivel-kieva-pozbavili-statusu-arhitekturnih-pamatok/
https://suspilne.media/134667-pat-istoricnih-budivel-kieva-pozbavili-statusu-arhitekturnih-pamatok/
https://suspilne.media/134667-pat-istoricnih-budivel-kieva-pozbavili-statusu-arhitekturnih-pamatok/
https://suspilne.media/134667-pat-istoricnih-budivel-kieva-pozbavili-statusu-arhitekturnih-pamatok/
https://suspilne.media/134667-pat-istoricnih-budivel-kieva-pozbavili-statusu-arhitekturnih-pamatok/
https://novynarnia.com/2021/05/11/novyj-pravopys-zalyshayetsya/
https://novynarnia.com/2021/05/11/novyj-pravopys-zalyshayetsya/
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[Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 2021. – 11 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.05.2021. 

https://novynarnia.com/2021/05/11/novyj-pravopys-zalyshayetsya/. 

83. Прокуратура АРК розслідує понад 70 фактів злочинних дій щодо 

культурних цінностей в Криму [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [сайт]. – 

2021. – 6 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-prokuratura-kultura-

obyekty/31241548.html. 

Див. № 133. 

Освіта. Кадри 

84. Український жіночий хор [Akademy Південноукраїнського 

національного педагогічного університету ім. К. Ушинського (м. Одеса)] переміг 

на престижному міжнародному конкурсі [Racconto di Primavera 2021] в Італії 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. –  

14 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3245391-ukrainskij-zinocij-hor-peremig-

na-prestiznomu-miznarodnomu-konkursi-v-italii.html. 
 

Початкова мистецька освіта  

85. Калиниченко, Владимир. «Пролiски Слобожанщини»: гармония во 

всем [Електронний ресурс] / Владимир Калиниченко // Ваш шанс : обществ.-

деловой еженедельник : [інтернет-версія]. – 2021. – 28 апр. (№ 17). – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.04.2021. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=81955&in=840. 

Підсумки проведення дистанційно II Всеукраїнського конкурсу юних 

музикантів «Пролiски Слобожанщини – 2021» серед учнів ДМШ та ДШМ у м. 

Сумах. 

86. Серед 93 учасників міжнародного фестивалю піаністів гран-прі здобув 

юний волинянин [Електронний ресурс] / [Луцька міська рада] // Волинь-нова : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 9 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.05.2021. 

https://www.volyn.com.ua/news/182086-sered-93-uchasnykiv-mizhnarodnoho-

festyvaliu-pianistiv-hran-pri-zdobuv-iunyi-volynianyn. 

Про склад журі та підсумки проведення дистанційно ІІ Міжнародного 

конкурсу піаністів «Шопенівська весна» в м. Луцьку, зокрема перемогу вихованця 

Луцької ДМШ №1 ім. Ф. Шопена  М. Войнаровського та студента НМАУ ім.  

П. Чайковського (м. Київ) М. Іваницького. 

Див. № 9. 
Кадри 

87. [Національний культурно-мистецький і музейний комплекс] 

Мистецький арсенал оголосив конкурс на посаду [генерального] директора 

[Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2021. – 17 трав. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://novynarnia.com/2021/05/11/novyj-pravopys-zalyshayetsya/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-prokuratura-kultura-obyekty/31241548.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-prokuratura-kultura-obyekty/31241548.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3245391-ukrainskij-zinocij-hor-peremig-na-prestiznomu-miznarodnomu-konkursi-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3245391-ukrainskij-zinocij-hor-peremig-na-prestiznomu-miznarodnomu-konkursi-v-italii.html
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=81955&in=840
https://www.volyn.com.ua/news/182086-sered-93-uchasnykiv-mizhnarodnoho-festyvaliu-pianistiv-hran-pri-zdobuv-iunyi-volynianyn
https://www.volyn.com.ua/news/182086-sered-93-uchasnykiv-mizhnarodnoho-festyvaliu-pianistiv-hran-pri-zdobuv-iunyi-volynianyn
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https://litgazeta.com.ua/news/mystetskyj-arsenal-oholosyv-konkurs-na-posadu-

dyrektora/. 

88. Міський, Вадим. По гарячих слідах: що варто змінити в конкурсі на 

директора УКФ [Електронний ресурс] / Вадим Міський // Детектор медіа : 

[інтернет-видання]. – 2021. – 9 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.05.2021. 

https://detector.media/production/article/187820/2021-05-09-po-garyachykh-slidakh-

shcho-varto-zminyty-v-konkursi-na-dyrektora-ukf/. 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

89. Чадюк, Марія. Як розповідати про Україну за кордоном? : результати 

дослідження сприйняття нашої держави в Японії, Туреччині та США 

[Електронний ресурс] / Марія Чадюк // День : [інтернет-версія]. – 2021. – 30 квіт. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/yak-rozpovidaty-pro-ukrayinu-za-kordonom. 

Про результати дослідження, проведеного на замовлення Укр. інституту, 

та теми, рекомендовані  для презентації України в Японії, Туреччині та США. 

 

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

конгреси, міждисциплінарні проєкти 

90. Стартувала підготовка до проведення Міжнародного свята літератури і 

мистецтв «Лесині джерела» [Електронний ресурс] / [пресслужба Новоград-

Волин. міської ради] // Житомир.today : [портал]. – 2021. – 4 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.05.2021. 

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

dnogo_svyata_literaturi_i_mistetstv_lesini_dzherela-id43326.html. 

91. У МЗС представили міжнародний проєкт «Таємниці України для тебе» : 

він має популяризувати українську культуру [Електронний ресурс] / [пресслужба 

МЗС України] // Дзеркало тижня. Україна : [інтернет-версія]. – 2021. – 20 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.05.2021. 

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-mzs-predstavili-mizhnarodnij-proekt-tajemnitsi-

ukrajini-dlja-tebe.html. 

Про представлення міжнародного культурно-соціального проєкту 

«Таємниці України для тебе», мета якого – створення бази даних культурної 

спадщини країни, а також про виставку робіт народних майстрів у 

внутрішньому дворику міністерства у межах презентації проєкту 1. 

 
День Європи 

                                                           
1 Див. також: [Міністр закордонних справ України Дмитро] Кулеба презентував міжнародний [культурно-

соціальний] проєкт [«Таємниці України для тебе»] про культурне різноманіття України [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. 2021. 20 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 21.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3249670-kuleba-prezentuvav-miznarodnij-proekt-pro-kulturne-riznomanitta-

ukraini.html. 

https://litgazeta.com.ua/news/mystetskyj-arsenal-oholosyv-konkurs-na-posadu-dyrektora/
https://litgazeta.com.ua/news/mystetskyj-arsenal-oholosyv-konkurs-na-posadu-dyrektora/
https://detector.media/production/article/187820/2021-05-09-po-garyachykh-slidakh-shcho-varto-zminyty-v-konkursi-na-dyrektora-ukf/
https://detector.media/production/article/187820/2021-05-09-po-garyachykh-slidakh-shcho-varto-zminyty-v-konkursi-na-dyrektora-ukf/
https://day.kyiv.ua/uk/article/yak-rozpovidaty-pro-ukrayinu-za-kordonom
http://zhitomir.today/news/culture/startuvala_pidgotovka_do_provedennya_mizhnarodnogo_svyata_literaturi_i_mistetstv_lesini_dzherela-id43326.html
http://zhitomir.today/news/culture/startuvala_pidgotovka_do_provedennya_mizhnarodnogo_svyata_literaturi_i_mistetstv_lesini_dzherela-id43326.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-mzs-predstavili-mizhnarodnij-proekt-tajemnitsi-ukrajini-dlja-tebe.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-mzs-predstavili-mizhnarodnij-proekt-tajemnitsi-ukrajini-dlja-tebe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3249670-kuleba-prezentuvav-miznarodnij-proekt-pro-kulturne-riznomanitta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3249670-kuleba-prezentuvav-miznarodnij-proekt-pro-kulturne-riznomanitta-ukraini.html
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92. «Дунайський шлях у Європу»: як Київ відзначає День Європи – 2021 

[Електронний ресурс] : [програма] // Новинарня : [сайт]. – 2021. – 15 трав. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://novynarnia.com/2021/05/15/dunajskyj-shlyakh-u-yevropu-yak-kyyiv-

vidznachaye-den-yevropy-2021/. 

93. Майстрині української ляльки-мотанки долучилися до міжнародного 

конкурсу до Дня Європи [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2021. – 7 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3241540-majstrini-ukrainskoi-

lalkimotanki-dolucilisa-do-miznarodnogo-konkursu-do-dna-evropi.html. 

Про учасників міжнародного мистецького онлайн-проєкту «Ляльки країн 

Європи». 

94. Художня виставка «Балтійська симфонія» відкрилася на Сумщині 

[Електронний ресурс] // SumyToday : [портал]. – 2021. – 15 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://sumy.today/news/culture/18336-khudozhnia-vystavka-baltiiska-symfoniia-

vidkrylasia-na-sumshchyni.html. 

Про виставку «Балтійська симфонія» графічних творів відомих 

художників Латвії, Литви та Естонії з колекції Сумського обл. худож. музею 

ім. Н. Онацького в Лебединському міському худож. музеї ім. Б. Руднєва (Сумська 

обл.). 

 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. АМАТОРСТВО 

Фольклор 

Народні свята та обряди 

95. Мирун, В. Как отмечали Пасху в Екатеринославе : [про традиції 

святкування] / В. Мирун // Днепр веч. – 2021. – 22 апр. (№ 16). – С. 13. 

 

Творчі звіти, конкурси, фестивалі, свята мистецтв 

96. Названі переможці [Всеукраїнського учнівського літературно-

мистецького] конкурсу «Стежками Каменяра» [Електронний ресурс] // Слово 

Просвіти : [інтернет-версія]. – 2021. – 29 квіт.–12 трав. (№ 17–18). – С. 16. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.05.2021. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-

12-travnia-2021.pdf. 

97. Понад 360 писанок: у Луцьку нагородили учасників [виставки-

]конкурсу «Писанковий дивосвіт» [Електронний ресурс] / [Луцька міська рада] // 

Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 2021. – 26 квіт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.04.2021. 

https://www.volynnews.com/news/all/ponad-360-pysanok-u-lutsku-nahorodyly-

uchasnykiv-konkursu-pysankovy/. 

https://novynarnia.com/2021/05/15/dunajskyj-shlyakh-u-yevropu-yak-kyyiv-vidznachaye-den-yevropy-2021/
https://novynarnia.com/2021/05/15/dunajskyj-shlyakh-u-yevropu-yak-kyyiv-vidznachaye-den-yevropy-2021/
https://novynarnia.com/2021/05/15/dunajskyj-shlyakh-u-yevropu-yak-kyyiv-vidznachaye-den-yevropy-2021/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3241540-majstrini-ukrainskoi-lalkimotanki-dolucilisa-do-miznarodnogo-konkursu-do-dna-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3241540-majstrini-ukrainskoi-lalkimotanki-dolucilisa-do-miznarodnogo-konkursu-do-dna-evropi.html
https://sumy.today/news/culture/18336-khudozhnia-vystavka-baltiiska-symfoniia-vidkrylasia-na-sumshchyni.html
https://sumy.today/news/culture/18336-khudozhnia-vystavka-baltiiska-symfoniia-vidkrylasia-na-sumshchyni.html
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-12-travnia-2021.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-12-travnia-2021.pdf
https://www.volynnews.com/news/all/ponad-360-pysanok-u-lutsku-nahorodyly-uchasnykiv-konkursu-pysankovy/
https://www.volynnews.com/news/all/ponad-360-pysanok-u-lutsku-nahorodyly-uchasnykiv-konkursu-pysankovy/
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98. Сучасні, автентичні й намальовані: у Луцьку відбувся фестиваль 

рушників [Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 

2021. – 11 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.05.2021. 

https://www.volynnews.com/news/all/suchasni-avtentychni-y-namalovani-u-lutsku-

vidbuvsia-festyval-rushnyk/. 

Про ХІ Всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання» у м. Луцьку. 

99. «Театральні обрії»: больше фестиваль, чем конкурс! [Електронний 

ресурс] // Ваш шанс : обществ.-деловой еженедельник : [інтернет-версія]. – 2021. – 

28 апр. (№ 17). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

29.04.2021. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=81956&in=840. 

Про учасників та підсумки Обласного фестивалю-конкурсу театральних 

колективів «Театральні обрії», організованого Сумським обл. науково-

методичним центром культури і мистецтв. 

100. Фестиваль «Чорноморські Ігри» визначився з конкурсантами 

[Електронний ресурс] // Новий день : [інтернет-видання]. – 2021. – 20 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.05.2021. 

https://newday.kherson.ua/festival-chornomorski-igri-viznachivsya-z-konkursantami/. 

Про склад журі та підсумки другого відбірного туру XVIII Всеукраїнського 

благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри» (м. Київ).  

Див. № 26. 

 

Міжнародні фестивалі, конкурси, свята, виставки 

101. В Анталії на [україно-турецькому] фестивалі [«Зірки Туреччини»] 

виступили українські дитячі творчі колективи [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. – 20 трав. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 21.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3249291-v-antalii-na-festivali-vistupili-

ukrainski-ditaci-tvorci-kolektiviv.html. 

102. Вихованці заслуженої артистки України Алли Опейди – переможці 

Міжнародного фестивалю (фото) [Електронний ресурс] // Волинь-нова : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 10 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.05.2021. 

https://www.volyn.com.ua/news/182177-vykhovantsi-zasluzhenoi-artystky-ukrainy-

ally-opeidy-peremozhtsi-mizhnarodnoho-festyvaliu-foto. 

Про підсумки ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Веселкова мрія» (с. 

Комарів, Червоноградський р-н, Львівська обл.), зокрема перемогу вихованців  

Культурно-мистецького центру «Красне» Палацу культури м. Луцька – 

зразкового ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця В. Лех) та 

солісток зразкової вокальної студії «Зернятко» (керівниця А. Опейда)  

Д. Лавренюк й А. Гуменюк. 

103. Дві волинянки перемогли на міжнародному конкурсі [Електронний 

ресурс] : на міжнародному [багатожанровому онлайн-]конкурсі Алея Зірок / 

https://www.volynnews.com/news/all/suchasni-avtentychni-y-namalovani-u-lutsku-vidbuvsia-festyval-rushnyk/
https://www.volynnews.com/news/all/suchasni-avtentychni-y-namalovani-u-lutsku-vidbuvsia-festyval-rushnyk/
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=81956&in=840
https://newday.kherson.ua/festival-chornomorski-igri-viznachivsya-z-konkursantami/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3249291-v-antalii-na-festivali-vistupili-ukrainski-ditaci-tvorci-kolektiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3249291-v-antalii-na-festivali-vistupili-ukrainski-ditaci-tvorci-kolektiviv.html
https://www.volyn.com.ua/news/182177-vykhovantsi-zasluzhenoi-artystky-ukrainy-ally-opeidy-peremozhtsi-mizhnarodnoho-festyvaliu-foto
https://www.volyn.com.ua/news/182177-vykhovantsi-zasluzhenoi-artystky-ukrainy-ally-opeidy-peremozhtsi-mizhnarodnoho-festyvaliu-foto
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Alley of Stars любешівки [співачки] Анна Шведюк та Анна Борисюк здобули 

перше та друге місця, відповідно // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2021. –  

25 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.05.2021. 

https://www.volyn.com.ua/news/183483-dvi-volynianky-peremohly-na-

mizhnarodnomu-konkursi . 

104. Комисаренко, Светлана. «Пасхальному сиянию» карантин не помеха 

[Електронний ресурс] / Светлана Комисаренко // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. 

– 2021. – 27 мая. (№ 58–59). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.05.2021. 

http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/46411.php. 

Підсумки проведення Міжнародного конкурсу дитячого малюнка 

«Великоднє сяйво» у міській  художній галереї, розміщеній на території Свято-

Архангело-Михайлівського жіночого монастиря (м. Одеса). 

105. Корнющенко, Маргарита. Харьковчане отличились на 

международном конкурсе (фото) [Електронний ресурс] / Маргарита 

Корнющенко, Ирина Деркач ; [розмовляла] М. Ефанова // Веч. Харьков : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 26 апр. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 27.04.2021. 

https://vecherniy.kharkov.ua/news/182546/. 

Фотографки-аматорки про перемогу у Міжнародному конкурсі 

театральної фотографії «Театр у фотооб’єктиві» серед професіоналів, 

мотиви участі у конкурсі, особливості творчості. 

106. У Києві [Музеї-майстерні І. Кавалерідзе] відкрили виставку 

переможців міжнародного фестивалю Малюй.UA [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. – 6 трав. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3241321-u-kievi-vidkrili-vistavku-

peremozciv-miznarodnogo-festivalu-malujua.html. 

Див. № 85. 

 

Види і жанри аматорства 

Образотворче аматорство та народні художні промисли 

107. Пожоджук, Дмитро. Багатогранність зооморфного мотиву в 

українських писанках [Електронний ресурс] / Дмитро Пожоджук // Слово 

Просвіти : [інтернет-версія]. – 2021. – 29 квіт.–12 трав. (№ 17–18). – С. 15. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.05.2021. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-

12-travnia-2021.pdf. 

Див. № 96, 97, 104, 106. 
Виставки 

108. В Днепре [Будинку мистецтв] проходит выставка [«Яскрава творчість 

короткого життя»] памяти юной художницы Саши Путри [1977–1989] 

[Електронний ресурс] : [про виставку та творчість юної художниці з м. Полтави] // 

https://www.volyn.com.ua/news/183483-dvi-volynianky-peremohly-na-mizhnarodnomu-konkursi
https://www.volyn.com.ua/news/183483-dvi-volynianky-peremohly-na-mizhnarodnomu-konkursi
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/46411.php
https://vecherniy.kharkov.ua/news/182546/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3241321-u-kievi-vidkrili-vistavku-peremozciv-miznarodnogo-festivalu-malujua.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3241321-u-kievi-vidkrili-vistavku-peremozciv-miznarodnogo-festivalu-malujua.html
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-12-travnia-2021.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/17-18-1121-1122-29-kvitnia-12-travnia-2021.pdf
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Днепр веч. : [інтернет-версія]. – 2021. – 11 мая. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 12.05.2021. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-prohodit-vyistavka-pamyati-yunoy-

hudozhnitsyi-sashi-putri.html. 

109. Микицей, Марія. «Космічна весна» в Івано-Франківську: великі 

планети багатої уяви маленьких художників [Електронний ресурс] / Марія 

Микицей // Галичина : [інтернет-версія]. – 2021. – 28 квіт. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.04.2021. 

https://galychyna.if.ua/analytic/kosmichna-vesna-v-ivano-frankivsku-veliki-planeti-

bagatoyi-uyavi-malenkih-hudozhnikiv/. 

Виставка «Космічна весна» вихованців студії інтуїтивного живопису  

О. Тригуб-Мілашевич у галереї «Бастіон» (м. Івано-Франківськ). 

Див. № 91. 
Персоналії 

110. Мельник, Вікторія. Аурелія – фея-лялькарка [Електронний ресурс] / 

Вікторія Мельник // Вінниччина : [інтернет-версія]. – 2021. – 12 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.05.2021. 

http://vinnichina.info/2021/05/12/аурелія-фея-лялькарка/. 

Творчий портрет лялькарки А. Кметюк із смт Оратова (Вінницька обл.). 

 

Музичне аматорство  

111. Гадецька, Анна. Директорки Open Opera Ukraine Анна Гадецька та 

Наталія Хмілевська про екосистему аматорського хору [Електронний ресурс] / 

Анна Гадецька, Наталія Хмілевська ; текст підготувала Л. Юнь // ТС : [сайт]. – 

2021. – 25 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.05.2021. 

https://theclaquers.com/posts/6868. 

Програмна та артистична директорки мистецької платформи Open 

Opera Ukraine про створення барокового аматорського хору «Б.А.Х.» та його 

творчість. Виступ під час Міжнародної студентської науково-практичної 

конференції  «Fresh Science» (24-25 квіт.) від Студентського наукового 

товариства «Octopus» НМАУ ім. П. Чайковського (м. Київ). 

112. Макаренко-Дергунова, Галина. «Сходинки до Парнасу»: Парад юніор 

біг-бендів України [Електронний ресурс] / Галина Макаренко-Дергунова // 

Музика : [інтернет-журнал]. – 2021. – 28 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 31.05.2021. 

http://mus.art.co.ua/skhodynky-do-parnasu-parad-iunior-bih-bendiv-ukrainy/. 

Про учасників і програму Параду юніор біг-бендів України у Нац. 

філармонії України (м. Київ). До Дня міста Києва та Міжнародного дня захисту 

дітей. 

Див. № 100, 102, 103. 

 

Театральне аматорство 

Див. № 99. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-prohodit-vyistavka-pamyati-yunoy-hudozhnitsyi-sashi-putri.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-prohodit-vyistavka-pamyati-yunoy-hudozhnitsyi-sashi-putri.html
https://galychyna.if.ua/analytic/kosmichna-vesna-v-ivano-frankivsku-veliki-planeti-bagatoyi-uyavi-malenkih-hudozhnikiv/
https://galychyna.if.ua/analytic/kosmichna-vesna-v-ivano-frankivsku-veliki-planeti-bagatoyi-uyavi-malenkih-hudozhnikiv/
http://vinnichina.info/2021/05/12/аурелія-фея-лялькарка/
https://theclaquers.com/posts/6868
http://mus.art.co.ua/skhodynky-do-parnasu-parad-iunior-bih-bendiv-ukrainy/
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Хореографічне аматорство 

Див. № 102. 

Фото-, кіноаматорство 

113. «Отражения времени» [Електронний ресурс] // Веч. Одесса : [інтернет-

версія]. – 2021. – 18 мая. (№ 54). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 19.05.2021. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46351.php. 

Про виставку «Відображення часу» фоторобіт Н. Гусак у клубі-

фотогалереї «Погляд» (м. Одеса). 

Див. № 105. 

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ЧИТАННЯ 

114. Дояр, Лариса. Методична рада Книжкової палати України: сторінки 

історії та особливості діяльності (1946–1964) / Лариса Дояр // Вісн. Книжк. 

палати. – 2021. – № 2. – С. 25–30. 

З історії наукової державної установи «Книжкова палата України ім.  

І. Федорова», зокрема про роботу методичних рад. 

Див. № 32. 

 

Робота бібліотек інших країн 

115. Галицька, Світлана. Колекції Бібліотеки та архівів Канади як 

джерельна база наукових досліджень історії України / Світлана Галицька, 

Наталія Орєшина, Тетяна Устинова // Вісн. Книжк. палати. – 2021. – № 2. –  

С. 45–52. 

Проаналізовано досвід роботи Бібліотеки та архівів Канади (Library and 

Archives Canada) зі структурування й організації інформаційних ресурсів 

українознавчої тематики, а також пошукові можливості електронного 

каталогу; також йдеться про інтегрований національний електронний ресурс 

«Україніка» НБУВ (м. Київ). 

 

Організація та управління в галузі бібліотечної справи 

Мережа та типи бібліотек 
Національні бібліотеки 

116. Владимирский, Олег. «История и легенды одесского Пассажа» 

[Електронний ресурс] / Олег Владимирский // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 

2021. – 6 мая. (№ 50–51). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

07.05.2021. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46305.php. 

Презентація книги-альбому Є. Волокіна та О. Губаря «Історія та легенди 

одеського Пасажу» (Одеса, 2020) в Одеській нац. наук. бібліотеці, створеної в 

рамках проєкту «Стара Одеса у фотографіях» у співпраці з бібліотекою та 

Держ. архівом Одеської обл.  

Див. № 115, 120, 121, 130. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46351.php
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46305.php
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Наукові бібліотеки 

Див. № 115, 120, 121, 130. 
 

Публічні бібліотеки. Централізовані бібліотечні системи 

 

Міські бібліотеки 

Див. № 130, 132. 
Бібліотеки для дітей та юнацтва 

117. Мельник, Вікторія. Писанка – великоднє диво [Електронний ресурс] / 

Вікторія Мельник // Вінниччина : [інтернет-версія]. – 2021. – 28 квіт. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.04.2021. 

http://vinnichina.info/2021/04/28/писанка-великоднє-диво/. 

Проведення майстринею Г. Кулієвою майстер-класу із розфарбовування 

писанок «Великоднє диво – Писанка» в Іллінецькій міській мультимедійній 

дитячій бібліотеці (Вінницька обл.), та про інші заходи, що організовує 

бібліотека, для дорослих і дітей. 

 
Публічні бібліотеки ОТГ 

118. Сухенко, Тамара. Громадотворення : стратегічна ціль, функція та нова 

роль публічних бібліотек у громадах [Електронний ресурс] / Тамара Сухенко // 

День : [інтернет-версія]. – 2021. – 28 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 31.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/gromadotvorennya. 

 
Інші види бібліотек 

Див. № 119, 139. 
 

Основні напрями діяльності бібліотек 
Формування бібліотечних фондів  

(комплектування, обробка, збереження) 

119. Копитова, Ольга. Приватна книжкова колекція Т. Балабушевич  

[у науковій бібліотеці Нац. університету «Києво-Могилянська академія»] / Ольга 

Копитова // Вісн. Книжк. палати. – 2021. – № 2. – С. 40–45. 

120. Мельник-Хоха, Галина. Видання Луції Барбари Раутенстраухової у 

фонді ЛННБ України ім. В. Стефаника як зразки сентиментальної літератури 

ХІХ століття / Галина Мельник-Хоха, Оксана Береза // Вісн. Книжк. палати. – 

2021. – № 2. – С. 35–39. 

Проаналізовано й охарактеризовано прижиттєві видання польської 

літераторки Л. Раутенстраухової (1798–1886), що зберігаються у фонді 

Львівської нац. наук. бібліотеки ім. В. Стефаника. 

Див. № 130. 

 

http://vinnichina.info/2021/04/28/писанка-великоднє-диво/
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/gromadotvorennya
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Науково-інформаційна діяльність бібліотек 

121. Капралюк, Оксана. Реферативні бази даних із питань сільського  

господарства як засіб наукової комунікації / Оксана Капралюк // Вісн. Книжк. 

палати. – 2021. – № 2. – С. 15–19. 

Досліджено основні міжнародні реферативні бази з питань сільського 

господарства, зокрема «Agricola», «Agris», «Agora», та низку статистичних 

баз даних, а також висвітлено особливості формування й тематичного 

наповнення реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України» Нац. 

наук. сільськогосподарської бібліотеки Нац. академії аграрних наук України 

 (м. Київ). 

 
Інформаційні технології в бібліотеках 

122. Бруй, Оксана. Вірити у власні сили та робити вже зараз: як розпочати 

трансформацію українських бібліотек [Електронний ресурс] / Оксана Бруй // 

Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2021. – 18 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

https://chytomo.com/viryty-u-vlasni-syly-ta-robyty-vzhe-zaraz-iak-rozpochaty-

transformatsiiu-ukrainskykh-bibliotek/. 

Підсумки за серією публікацій про цифрову трансформацію бібліотек та 

спроможності української бібліотечної системи. 

Див. № 115. 

 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. КНИГОЗНАВСТВО.  

КНИГОВИДАВНИЧА СПРАВА 

123. Бліндюк, Марія. Хто такі літературні скаути, або Як в Україні читають 

книжки за гроші [Електронний ресурс] / Марія Бліндюк // Суспільне. Новини : 

[сайт]. – 2021. – 4 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

05.05.2021. 

https://suspilne.media/126218-hto-taki-literaturni-skauti-abo-ak-v-ukraini-citaut-

knizki-za-grosi/. 

Про роботу літературних скаутів  та як їх добирають видавництва. 

124. Красовицкий, Александр. Гендиректор издательства «Фолио» 

Александр Красовицкий: «Украинскому рынку книги необходимо 100%-ное 

эмбарго на ввоз книг из России. Вообще любого информационного продукта» 

[Електронний ресурс] / Александр Красовицкий ; [інтерв’ю вів] Е. Кузьменко // 

Цензор. НЕТ : [сайт]. – 2021. – 30 квіт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 05.05.2021. 

https://censor.net/ru/resonance/3262350/gendirektor_izdatelstva_folio_aleksandr_kra

sovitskiyi_ukrainskomu_rynku_knigi_neobhodimo_100noe_embargo. 

Генеральний директор видавництва «Фоліо» (м. Харків) про стан 

вітчизняного книговидання, роботу в умовах карантину, необхідність 

підтримки галузі Урядом України, шляхи боротьби з піратством у видавничій 

справі, свою творчу діяльність як письменника тощо. 

https://chytomo.com/viryty-u-vlasni-syly-ta-robyty-vzhe-zaraz-iak-rozpochaty-transformatsiiu-ukrainskykh-bibliotek/
https://chytomo.com/viryty-u-vlasni-syly-ta-robyty-vzhe-zaraz-iak-rozpochaty-transformatsiiu-ukrainskykh-bibliotek/
https://suspilne.media/126218-hto-taki-literaturni-skauti-abo-ak-v-ukraini-citaut-knizki-za-grosi/
https://suspilne.media/126218-hto-taki-literaturni-skauti-abo-ak-v-ukraini-citaut-knizki-za-grosi/
https://suspilne.media/126218-hto-taki-literaturni-skauti-abo-ak-v-ukraini-citaut-knizki-za-grosi/
https://suspilne.media/126218-hto-taki-literaturni-skauti-abo-ak-v-ukraini-citaut-knizki-za-grosi/
https://censor.net/ru/resonance/3262350/gendirektor_izdatelstva_folio_aleksandr_krasovitskiyi_ukrainskomu_rynku_knigi_neobhodimo_100noe_embargo
https://censor.net/ru/resonance/3262350/gendirektor_izdatelstva_folio_aleksandr_krasovitskiyi_ukrainskomu_rynku_knigi_neobhodimo_100noe_embargo
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125. Шамайда, Тарас. Потреба книжкової революції : що потрібно зробити, 

щоб кількість книгарень в Україні зросла вп’ятеро [Електронний ресурс] / Тарас 

Шамайда // Укр. тиждень : [інтернет-журнал]. – 2021. – 28 трав. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.05.2021. 

https://tyzhden.ua/Society/252006. 

126. Щур, Марія. Українська мова і захист книжкового ринку України 

[Електронний ресурс] / Марія Щур // Радіо Свобода : [сайт]. – 2021. – 15 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajinska-knyzhka-rynok-knyzhok/31256201.html. 

Про те, як вплине введення у дію статті 26 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» на книжковий 

ринок та чи популярна українська книжка. 

Див. № 50. 

 
Форум «Українська книжкова революція» у м. Києві 

127. Інтелектуальна еліта оголошує... Українську книжкову революцію 

[Електронний ресурс] : [про учасників та мету проведення форуму] // Голос 

України : [інтернет-версія]. – 2021. – 28 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 31.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/346567. 

128. Українська книжкова революція. Початок [Електронний ресурс] : [про 

підготовку до форуму, його мету, учасників і програму] // Укр. тиждень : 

[інтернет-журнал]. – 2021. – 25 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 26.05.2021. 

https://tyzhden.ua/Culture/251992. 

129. Український книжковий ринок має запрацювати як повноцінний 

бізнес – Юрій Макаров [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2021. – 27 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3254058-ukrainskij-knizkovij-rinok-mae-

zapracuvati-ak-povnocinnij-biznes.html. 

Наведено тези виступу журналіста, письменника, телеведучого, голови 

Комітету з Нац. премії України ім. Тараса Шевченка Ю. Макарова на форумі. 
 

Фестивалі, форуми видавців, книжкові виставки-ярмарки 

130. Арсеньєва, Тіна. Комп’ютери – народу... але щонайперш – книжку! 

[Електронний ресурс] / Тіна Арсеньєва // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2021. 

– 27 мая. (№ 58–59). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.05.2021. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46405.php. 

Про хід III «Інтелект-форуму» та XXII Всеукраїнської виставки-форуму 

«Українська книга на Одещині» (м. Одеса, м. Роздільна Одеської обл.), наведено 

також  думки учасників наради за круглим столом щодо проблем книговидання 

та книгорозповсюдження «Книжкова екосистема України: виклики і фактори 

https://tyzhden.ua/Society/252006
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajinska-knyzhka-rynok-knyzhok/31256201.html
http://www.golos.com.ua/article/346567
https://tyzhden.ua/Culture/251992
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3254058-ukrainskij-knizkovij-rinok-mae-zapracuvati-ak-povnocinnij-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3254058-ukrainskij-knizkovij-rinok-mae-zapracuvati-ak-povnocinnij-biznes.html
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46405.php
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розвитку, вектори зростання», що пройшла у межах форумів у Одеській нац. 

наук. бібліотеці.  

131. Бараболя, Юлія. У Вінниці проходить книжковий фестиваль 

VinBookFest – 2021 [Електронний ресурс] : [хід фестивалю] / Юлія Бараболя // 

Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 15 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://suspilne.media/130629-u-vinnici-prohodit-knizkovij-festival-vinbookfest-

2021/.1 

132. Варюхина, Любовь. «Николаевская книга». Итоги 2020 года 

[Електронний ресурс] / Любовь Варюхина ; беседовала Н. Христова // Веч. 

Николаев : [інтернет-версія]. – 2021. – 26 апр. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 27.04.2021. 

https://vn.mk.ua/nikolaevskaya-kniga-itogi-2020-goda/. 

Заступник директора Центральної бібліотеки ім. М. Кропивницького м. 

Миколаєва про учасників ХІХ виставки місцевих видавництв «Миколаївська 

книга – 2021» в онлайн-форматі, проведення тематичних днів у бібліотеці та 

обласного конкурсу «Найкраща миколаївська книга» у межах виставки. До 

Всесвітнього дня книги та авторського права. 

 

Міжнародне співробітництво 

133. Морі, Євгеній. За 7 років кількість перекладених за кордоном 

українських книжок зросла втричі. Хто і чому нас читає [Електронний ресурс] : 

[короткий огляд Українського інституту книги продажів прав на українські 

книжки за кордон] / Євгеній Морі // Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 29 трав. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.05.2021. 

https://suspilne.media/134575-za-7-rokiv-kilkist-perekladenih-za-kordonom-

ukrainskih-knizok-zrosla-vtrici-hto-i-comu-nas-citae/. 

 

Книговидавнича справа в інших країнах 

134. Онищук, Михайло. 2019: найуспішніший рік для книговидання перед 

пандемією COVID-19 / Михайло Онищук, Лариса Татарінова // Вісн. Книжк. 

палати. – 2021. – № 2. – С. 10–15. 

Досліджено тенденції розвитку світового книговидання перед пандемією 

коронавірусу, розглянуто основні показники видавничої галузі у Великій 

Британії, США, Китаї, Франції, Німеччині, Російській Федерації, Польщі, 

Іспанії. 

135. Сенченко, Микола. Книготорговельна бібліографія Німеччини / 

Микола Сенченко // Вісн. Книжк. палати. – 2021. – № 2. – С. 3–10. 

                                                           
1 Див. також: Шуткевич, Олеся. У Вінниці проходить книжковий фестиваль VinBookFest [Електронний ресурс] : 

[про фестиваль] / Олеся Шуткевич // День : [інтернет-версія]. 2021. 16 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. 

Дата звернення: 17.05.2021. https://day.kyiv.ua/uk/news/160521-u-vinnyci-prohodyt-knyzhkovyy-festyval-

vinbookfest. 

https://suspilne.media/130629-u-vinnici-prohodit-knizkovij-festival-vinbookfest-2021/
https://suspilne.media/130629-u-vinnici-prohodit-knizkovij-festival-vinbookfest-2021/
https://vn.mk.ua/nikolaevskaya-kniga-itogi-2020-goda/
https://suspilne.media/134575-za-7-rokiv-kilkist-perekladenih-za-kordonom-ukrainskih-knizok-zrosla-vtrici-hto-i-comu-nas-citae/
https://suspilne.media/134575-za-7-rokiv-kilkist-perekladenih-za-kordonom-ukrainskih-knizok-zrosla-vtrici-hto-i-comu-nas-citae/
https://suspilne.media/134575-za-7-rokiv-kilkist-perekladenih-za-kordonom-ukrainskih-knizok-zrosla-vtrici-hto-i-comu-nas-citae/
https://suspilne.media/134575-za-7-rokiv-kilkist-perekladenih-za-kordonom-ukrainskih-knizok-zrosla-vtrici-hto-i-comu-nas-citae/
https://day.kyiv.ua/uk/news/160521-u-vinnyci-prohodyt-knyzhkovyy-festyval-vinbookfest
https://day.kyiv.ua/uk/news/160521-u-vinnyci-prohodyt-knyzhkovyy-festyval-vinbookfest


30 

Розглянуто окремі аспекти розвитку книжкової індустрії Німеччини, 

зокрема книгорозповсюдження та становлення книготорговельної бібліографії 

починаючи з ХVІ ст. і до кінця ХХ ст. 

 

МУЗЕЙНА СПРАВА. МУЗЕЄЗНАВСТВО. ЗАПОВІДНИКИ 

136. Бібліотека Музею Майдану запрацювала у Києві на Липській 

[Електронний ресурс] // Prostir.museum : [портал]. – 2021. – 19 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.05.2021. 

http://prostir.museum/ua/post/43208. 

Про відкриття бібліотеки Нац. меморіального комплексу Героїв Небесної 

Сотні – Музею Революції Гідності, її фонди. 

137. Бовкун, Сергій. Життя, присвячене музейній справі : до 90-річчя з дня 

народження Фіри Лісневської / Сергій Бовкун // Житомирщина. – 2021. –  

27 квіт. (№ 27). – С. 10. 

Наведено спогади колег про музеєзнавицю, першу завідувачку 

Літературно-меморіальним музеєм В. Короленка в м. Житомирі Ф. Лісневську 

(1931–2007). 

138. В Днепре открыли Музей истории Днепра [Електронний ресурс] // 

Днепр веч. : [інтернет-версія]. – 2021. – 15 мая. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-otkryili-muzey-istorii-dnepra.html. 

Про відкриття Музею історії міста Дніпра для відвідувачів та  його 

експонати.1 

139. Реброва, Наталія. Директорка заповідника «Гетьманська столиця» 

Наталя Реброва: «Ми маємо чим здивувати наших відвідувачів» [Електронний 

ресурс] / Наталія Реброва ; [інтерв’ю вела] Л. Тесленко // Україна молода : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.05.2021. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3727/196/157171/. 

Генеральний директор Нац. історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця» (м. Батурин, Чернігівська обл.) про роботу закладу, 

зокрема в період карантину, оновлення експозицій та відкриття музейного 

комплексу «Козацький двір». 

140. Савченко, Марина. День народження, вернісаж і нагородження: три 

події в одній у Херсонському художньому музеї [ім. О. Шовкуненка] 

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

2021. – 28 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

31.05.2021. 

https://newday.kherson.ua/den-narodzhennya-vernisazh-i-nagorodzhennya-tri-podii-

v-odnij-u-hersonskomu-hudozhnomu-muzei/. 

                                                           
1 Див. також: Рацибарська, Юлія. «Про містян, для містян і руками містян». У Дніпрі відкрили Музей історії 

[міста], який створюють з участю самих жителів [Електронний ресурс] : [про формування колекції музею] / Юлія 

Рацибарська // Радіо Свобода : [сайт]. 2021. 15 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 17.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/muzei-istoriyi-u-dnipri/31256813.html. 

http://prostir.museum/ua/post/43208
https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-otkryili-muzey-istorii-dnepra.html
https://umoloda.kyiv.ua/number/3727/196/157171/
https://newday.kherson.ua/den-narodzhennya-vernisazh-i-nagorodzhennya-tri-podii-v-odnij-u-hersonskomu-hudozhnomu-muzei/
https://newday.kherson.ua/den-narodzhennya-vernisazh-i-nagorodzhennya-tri-podii-v-odnij-u-hersonskomu-hudozhnomu-muzei/
https://www.radiosvoboda.org/a/muzei-istoriyi-u-dnipri/31256813.html
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Про персональну виставку гобеленів та живопису херсонської художниці 

О. Бринцевої, урочистості з нагоди присвоєння їй почесного звання «Заслужений 

художник України» та 43-річчя від дня створення музею. 

141. Стельмашевська, Ольга. «Свято на дачі» [Електронний ресурс] / Ольга 

Стельмашевська // День : [інтернет-версія]. – 2021. – 15 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/svyato-na-dachi. 

Про театрально-музейний проєкт «Свято на дачі. До 130-річчя від дня 

народження Михайла Булгакова», підготовлений Літературно-меморіальним 

музеєм М. Булгакова за участі Київського акад. театру «Колесо» та ProEnglish 

Theatre, зокрема про виставу «AMORphine» за мотивами повісті М. Булгакова 

«Морфій», яку буде показано у межах проєкту. 

Див. № 2–4, 20, 24, 40, 80, 88. 

 
Міжнародний день музеїв 

142. В историческом музее Днепра открылась уникальная выставка ко Дню 

музеев [Електронний ресурс] // Днепр веч. : [інтернет-версія]. – 2021. – 13 мая. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.05.2021. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-istoricheskom-muzee-dnepra-otkryilas-

unikalnaya-vyistavka-ko-dnyu-muzeev.html. 

Про відкриття мінівиставки «Великому місту величний музей: до історії 

створення комплексу ДНІМ» у Дніпропетровському нац. історичному музеї ім. 

Д. Яворницького. 

143. В Николаеве открылась постоянная выставка работ художника Андрея 

Антонюка (фоторепортаж) [Електронний ресурс] // Веч. Николаев : [інтернет-

версія]. – 2021. – 19 мая. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.05.2021. 

https://vn.mk.ua/v-nikolaeve-otkrylas-postoyannaya-vystavka-rabot-hudozhnika-

andreya-antonyuka/. 

Про відкриття постійної експозиції робіт н.х. України А. Антонюка в 

Миколаївському обл. худож. музеї ім. В. Верещагіна. 

144. Воронков, В’ячеслав. Одеса: Вхід до музею – безплатний 

[Електронний ресурс] / В’ячеслав Воронков // Голос України : [інтернет-версія]. 

– 2021. – 17 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/news/135863. 

Про заходи в Одеському худож. музеї.  

145. Катаєва, Марія. У Києві відзначають Міжнародний день музеїв: 

програма [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 

2021. – 17 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.05.2021. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/52806/. 

146. Львів святкує Міжнародний день музеїв: програма заходів 

[Електронний ресурс] : сьогодні, 18 травня, Львів разом з усім світом відзначає 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/svyato-na-dachi
https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-istoricheskom-muzee-dnepra-otkryilas-unikalnaya-vyistavka-ko-dnyu-muzeev.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-istoricheskom-muzee-dnepra-otkryilas-unikalnaya-vyistavka-ko-dnyu-muzeev.html
https://vn.mk.ua/v-nikolaeve-otkrylas-postoyannaya-vystavka-rabot-hudozhnika-andreya-antonyuka/
https://vn.mk.ua/v-nikolaeve-otkrylas-postoyannaya-vystavka-rabot-hudozhnika-andreya-antonyuka/
http://www.golos.com.ua/news/135863
https://vechirniy.kyiv.ua/news/52806/
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Міжнародний день музеїв. Темою цьогорічної події Міжнародна рада музеїв 

ІСОМ затвердила: «Майбутнє музеїв: перевинайдення та переосмислення» // 

Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2021. – 18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

https://www.wz.lviv.ua/news/435448-lviv-sviatkuie-mizhnarodnyi-den-muzeiv. 

147. Музей Майдану започаткував створення Української коаліції пам’яті 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. – 18 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247671-muzej-majdanu-zapocatkuvav-

stvorenna-ukrainskoi-koalicii-pamati.html. 

Про підписання угоди про створення Укр. коаліції пам’яті за ініціативи 

Нац. меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції 

Гідності (м. Київ) у Міжнародний день музеїв і День пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу. 

148. Музей міста запрошує львів’ян «пострибати в резинки» [Електронний 

ресурс] : музей міста запрошує львів’ян згадати дуже популярну, свого часу, гру 

«стрибки в резинку». Присвячена така ініціатива Міжнародному дню музеїв та 

новій виставці [«Подорож героя. Останній тиждень літа»] // Високий Замок : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 17 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.05.2021.  

https://www.wz.lviv.ua/news/435405-muzei-mista-zaproshuie-lvivian-postrybaty-v-

rezynky. 

149. Нитка, Василь. «Барвистий вінок Закарпаття» веселив у скансені 

[Електронний ресурс] / Василь Нитка // Голос України : [інтернет-версія]. – 2021. 

– 25 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/346350. 

Проведення арт-інсталяції «Барвистий вінок Закарпаття» у 

Закарпатському музеї народної архітектури та побуту (м. Ужгород) у межах 

Всеукраїнського культурного марафону «Не забуваючи минуле, погляд у 

майбутнє», присвяченого 30-річчю Незалежності України і Міжнародному дню 

музеїв. 

150. Сьогодні – Міжнародний день музеїв. Куди сходити в Києві, Львові, 

Одесі та інших містах [Електронний ресурс] // Новое время : [інтернет-журнал]. – 

2021. – 18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.05.2021. 

https://nv.ua/ukr/art/18-travnya-mizhnarodniy-den-muzejiv-yak-vidznachiti-v-kiyevi-

lvovi-odesi-50160429.html.1 

151. У Чернігові до Дня музеїв презентували нещодавно відреставровані 

ікони [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. –  

18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3248029-u-cernigovi-do-dna-muzeiv-

prezentuvali-nesodavno-vidrestavrovani-ikoni.html. 

                                                           
1 Див. також: Київ, Львів, Одеса: Як святкують Міжнародний день музеїв у 2021 році [Електронний ресурс] // 

Buro 24/7 : [онлайн-журнал]. 2021. 18 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 19.05.2021. 

https://www.buro247.ua/culture/international-museum-day-2021.html. 

https://www.wz.lviv.ua/news/435448-lviv-sviatkuie-mizhnarodnyi-den-muzeiv
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247671-muzej-majdanu-zapocatkuvav-stvorenna-ukrainskoi-koalicii-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3247671-muzej-majdanu-zapocatkuvav-stvorenna-ukrainskoi-koalicii-pamati.html
https://www.wz.lviv.ua/news/435405-muzei-mista-zaproshuie-lvivian-postrybaty-v-rezynky
https://www.wz.lviv.ua/news/435405-muzei-mista-zaproshuie-lvivian-postrybaty-v-rezynky
http://www.golos.com.ua/article/346350
https://nv.ua/ukr/art/18-travnya-mizhnarodniy-den-muzejiv-yak-vidznachiti-v-kiyevi-lvovi-odesi-50160429.html
https://nv.ua/ukr/art/18-travnya-mizhnarodniy-den-muzejiv-yak-vidznachiti-v-kiyevi-lvovi-odesi-50160429.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3248029-u-cernigovi-do-dna-muzeiv-prezentuvali-nesodavno-vidrestavrovani-ikoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3248029-u-cernigovi-do-dna-muzeiv-prezentuvali-nesodavno-vidrestavrovani-ikoni.html
https://www.buro247.ua/culture/international-museum-day-2021.html
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Виставка десяти ікон у Нац. архітектурно-історичному заповіднику 

«Чернігів стародавній». 

152. Штефаньо, Оксана. День музеїв із Білою Дівою та рукою мумії в 

Ужгородському замку [Електронний ресурс] / Оксана Штефаньо // Новини 

Закарпаття : [інтернет-версія]. – 2021. – 22 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 24.05.2021. 

http://novzak.uz.ua/news/den-muzeyiv-iz-biloyu-divoyu-ta-rukoyu-mumiyi-v-

uzhgorodskomu-zamku/. 

Про заходи в Закарпатському обл. краєзнавчому музеї ім. Т. Легоцького  

(м. Ужгород) та інших музеях міста. 

 

Організація та управління в галузі музейної справи 

153. Батурін, Олег. У Таврійській громаді створять музейний заклад 

[Електронний ресурс] / Олег Батурін // Новий день : [інтернет-видання]. – 2021. 

– 11 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.05.2021. 

https://newday.kherson.ua/u-tavrijskij-gromadi-stvoryat-muzejnij-zaklad/. 

Про рішення Таврійської міськради (Каховський р-н, Херсонська обл.) 

створити Музей історії міста Таврійська та звернення депутатів з 

клопотанням перед Зеленопідською сільрадою з приводу безоплатної передачі 

їхній громаді музейного фонду «Чорнянського музею історії села». 

 

Основні напрями діяльності музеїв, заповідників, закладів музейного типу  
Музейні фонди 

Див. № 39. 
Виставкова діяльність, експозиції 

154. «Автор у грі» – проєкт Музею Харківської школи фотографії в 

Єрмілов- Центрі [Електронний ресурс] // ArtsLooker : [платформа]. – 2021. –  

27 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.05.2021. 

https://artslooker.com/-avtor-u-gri-proekt-muzeyu-harkivskoi-shkoli-fotografii-v-

ermilovtcentri/. 

155. Асадчева, Тетяна. Музей Максима Рильського святкує 55-річчя 

[Електронний ресурс] / Тетяна Асадчева // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2021. – 

4 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.05.2021. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/52384/. 

Про експозицію Київського літературно-меморіального музею  

М. Рильського.  

156. Асадчева, Тетяна. У Софії Київській представили виставку до 35-річчя 

Чорнобильської катастрофи [Електронний ресурс] / Тетяна Асадчева // Вечір. 

Київ : [інтернет-версія]. – 2021. – 30 квіт. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 05.05.2021. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/52317/. 

Виставка «Somnia Disaster» («Сонна катастрофа») фотохудожників  

В. Краснощока та А. Верховецького у Нац. заповіднику «Софія Київська». 

http://novzak.uz.ua/news/den-muzeyiv-iz-biloyu-divoyu-ta-rukoyu-mumiyi-v-uzhgorodskomu-zamku/
http://novzak.uz.ua/news/den-muzeyiv-iz-biloyu-divoyu-ta-rukoyu-mumiyi-v-uzhgorodskomu-zamku/
https://newday.kherson.ua/u-tavrijskij-gromadi-stvoryat-muzejnij-zaklad/
https://artslooker.com/-avtor-u-gri-proekt-muzeyu-harkivskoi-shkoli-fotografii-v-ermilovtcentri/
https://artslooker.com/-avtor-u-gri-proekt-muzeyu-harkivskoi-shkoli-fotografii-v-ermilovtcentri/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/52384/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/52317/
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157. Бугеря, Марина. Персональну виставку черкаської художниці 

Севастяни Федоренко презентували у Черкасах [обласному краєзнавчому музеї] 

[Електронний ресурс] / Марина Бугеря // Prostir.museum : [портал]. – 2021. –  

21 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.05.2021. 

http://prostir.museum/ua/post/43209. 

158. ВЕЛИКА СІМКА: в Музеї історії Києва стартувала виставка робіт 

семи митців, що входять до «Топ-100 великих українців» [Електронний ресурс] // 

Дзеркало тижня. Україна : [інтернет-версія]. – 2021. – 27 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.05.2021. 

https://zn.ua/ukr/CULTURE/velika-simka-v-muzeji-istoriji-kijeva-startuvala-

vistavka-robit-semi-mittsiv-shcho-vkhodjat-do-top-100-velikikh-ukrajintsiv.html. 

Про міжмузейний проєкт «Велика сімка», що реалізується за підтримки 

Благодійного фонду «Культура». 

159. Изящество французского портрета [Електронний ресурс] // Веч. 

Одесса : [інтернет-версія]. – 2021. – 18 мая. (№ 54). – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46353.php. 

Виставка «Французький портрет в гравюрі і літографії XVII – поч. ХХ 

століття» в Одеському музеї західного та східного мистецтва. 

160. Катаєва, Марія. У столичному музеї демонструють вишивану сорочку 

Київщини [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. 

– 2021. – 17 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.05.2021. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/52771/. 

Виставка «Вишивана сорочка Київщини» проєкту «Київський спадок» у 

Нац. музеї укр. народного декоративного мистецтва (м. Київ). До Дня 

вишиванки. 

161. Козирєва, Тетяна. Бачити в шляхетному велике [Електронний ресурс] 

/ Тетяна Козирєва  // День : [інтернет-версія]. – 2021. – 1 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/bachyty-v-shlyahetnomu-velyke. 

Про експонати виставки «Бачити в шляхетному велике: митрополит 

Андрей Шептицький і митець Олекса Новаківський» у  Художньо-

меморіальному музеї О. Кульчицької – філії Нац. музею у Львові ім. Андрея 

Шептицького. 

162. К.С. У Львові [Національній галереї мистецтв ім. Б. Возницького] 

триває виставка Євгена Равського «Від міфу до міфу» [Електронний ресурс]  : 

[про експозицію] / К.С. // Zaxid.net : [інтернет-видання]. – 2021. – 17 трав. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.05.2021. 

https://zaxid.net/u_lvovi_trivaye_vistavka_yevgena_ravskogo_vid_mifu_do_mifu_n1

518975. 

163. Лісова, Лідія. Черкащина: Фотовиставка «Незламні» розповідає про 

матерів та дружин загиблих героїв [Електронний ресурс] / Лідія Лісова // Голос 

України : [інтернет-версія]. – 2021. – 12 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 18.05.2021. 

http://prostir.museum/ua/post/43209
https://zn.ua/ukr/CULTURE/velika-simka-v-muzeji-istoriji-kijeva-startuvala-vistavka-robit-semi-mittsiv-shcho-vkhodjat-do-top-100-velikikh-ukrajintsiv.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/velika-simka-v-muzeji-istoriji-kijeva-startuvala-vistavka-robit-semi-mittsiv-shcho-vkhodjat-do-top-100-velikikh-ukrajintsiv.html
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/46353.php
https://vechirniy.kyiv.ua/news/52771/
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/bachyty-v-shlyahetnomu-velyke
https://zaxid.net/u_lvovi_trivaye_vistavka_yevgena_ravskogo_vid_mifu_do_mifu_n1518975
https://zaxid.net/u_lvovi_trivaye_vistavka_yevgena_ravskogo_vid_mifu_do_mifu_n1518975
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http://www.golos.com.ua/news/135532. 

Документальна фотовиставка «Незламні» в Уманському худож. музеї 

(Черкаська обл.). 

164. Микицей, Марія. «Магія паперового мережива» в Івано-Франківську: 

коли народний промисел стає мистецтвом [Електронний ресурс] / Марія 

Микицей // Галичина : [інтернет-версія]. – 2021. – 8 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://galychyna.if.ua/analytic/magiya-paperovogo-merezhiva-v-ivano-frankivsku-

koli-narodniy-promisel-staye-mistetstvom/. 

Виставка «Магія паперового мережива» львівської художниці  

Д. Альошкіної у Музеї мистецтв Прикарпаття (м. Івано-Франківськ). 

165. Мирошниченко, А. Молчаливый свидетель успеха и трагедии 

адмирала Бутакова [Електронний ресурс] / А. Мирошниченко // Юж. правда : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 13 мая. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.05.2021. 

http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/64423. 

Про експонати Миколаївського музею суднобудування і флоту, зокрема 

старовинний годинник, який належав сім’ї адмірала Г. Бутакова (1820–1882), 

та про його життєвий шлях. 

166. М’ясищева, Олена. До 110-ліття Андрія Коцки в його будинку-музеї 

представлять графіку митця [Електронний ресурс] / Олена М’ясищева // Новини 

Закарпаття : [інтернет-версія]. – 2021. – 22 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 24.05.2021. 

http://novzak.uz.ua/news/do-110-littya-andriya-kotsky-v-jogo-budynku-muzeyi-

predstavlyat-grafiku-myttsya/. 

Про експонати виставки «Поезія графіки А. А. Коцки» живописця, графіка 

н.х. УРСР А. Коцки (1911–1987) у його меморіальному будинку-музеї в м. 

Ужгороді. 

167. Павліченко, Надія. Людина відлиги [Електронний ресурс] / Надія 

Павліченко // День : [інтернет-версія]. – 2021. – 30 квіт. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 05.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/lyudyna-vidlygy. 

Монографічна виставка «Олег Соколов: колір, музика, слово» – творчий  

проєкт Нац. худож. музею України (м. Київ) у співпраці з Музеєм сучасного 

мистецтва Одеси. Кураторки виставки – Г. Алієва та Т. Осадча.1 

168.  «Серж Лифар. Політ Ікара»: в Києві [Національному музеї історії 

України] відкривається виставка про легендарного танцівника родом з України 

[Електронний ресурс]  : [про експонати виставки] // Buro 24/7 : [онлайн-журнал]. 

– 2021. – 17 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.05.2021. 

                                                           
1 Див. також: Велика, Ангеліна. Людина «відлиги»: у Києві презентують творчість одеського митця виставкою 

«Олег Соколов: колір, музика, слово» [у рамках програми «Клітина» у співпраці Національного художнього 

музею України з Музеєм сучасного мистецтва м. Одеси] [Електронний ресурс] / Ангеліна Велика // Україна 

молода : [інтернет-версія]. 2021. 28 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 28.05.2021. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3732/164/157515/. 

http://www.golos.com.ua/news/135532
https://galychyna.if.ua/analytic/magiya-paperovogo-merezhiva-v-ivano-frankivsku-koli-narodniy-promisel-staye-mistetstvom/
https://galychyna.if.ua/analytic/magiya-paperovogo-merezhiva-v-ivano-frankivsku-koli-narodniy-promisel-staye-mistetstvom/
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/64423
http://novzak.uz.ua/news/do-110-littya-andriya-kotsky-v-jogo-budynku-muzeyi-predstavlyat-grafiku-myttsya/
http://novzak.uz.ua/news/do-110-littya-andriya-kotsky-v-jogo-budynku-muzeyi-predstavlyat-grafiku-myttsya/
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/lyudyna-vidlygy
https://umoloda.kyiv.ua/number/3732/164/157515/
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https://www.buro247.ua/culture/arts/exhibition-about-serge-lifar-in-kyiv.html. 

169. Сліпченко, Катерина. У Львові відкрився Музей модернізму 

[Електронний ресурс] / Катерина Сліпченко // Zaxid.net : [інтернет-видання]. – 

2021. – 5 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.05.2021. 

https://zaxid.net/u_lvovi_vidkrivayetsya_muzey_modernizmu_n1518396. 

Про експозицію новоствореного Музею модернізму (локація Львівської нац. 

галереї мистецтв ім. Б. Возницького)1. 

170. Соболь, Володимир. Музейні експонати розповідають / Володимир 

Соболь // Житомирщина. – 2021. – 7 трав. (№ 29). – С. 9. 

Про унікальні експонати, що стосуються подій Другої світової війни, у 

Музеї історії м. Бердичева (Житомирська обл.). 

171. Стражник, Людмила. Символ спільних цінностей [Електронний 

ресурс] / Людмила Стражник // Голос України : [інтернет-версія]. – 2021. –  

15 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/345943. 

Фотодокументальна виставка «Гавел. Коротко», присвячена письменнику 

та політичному діячу В. Гавелу – останньому президенту Чехословаччини та 

першому очільнику Республіки Чехія – в Івано-Франківському краєзнавчому 

музеї. До Дня Європи. 

172. Cумские музеи и театры активничают, и не только в Интернете 

[Електронний ресурс] // Ваш шанс : обществ.-деловой еженедельник : [інтернет-

версія]. – 2021. – 12 мая. (№ 19). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 13.05.2021. 

http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=82133&in=842. 

Зокрема, про травневі виставки до свят і памʼятних дат у Сумському обл. 

краєзнавчому музеї. 

173. У Вінниці відкривають виставку про ОУН-УПА на Волині та Поділлі 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. – 6 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3240922-u-vinnici-vidkrivaut-vistavku-pro-

ounupa-na-volini-ta-podilli.html. 

Виставка «Український визвольний рух 40–50-х років ХХ ст: Волинь – 

Поділля» у Вінницькому обл. краєзнавчому музеї, підготовлена спільно з 

Волинським краєзнавчим музеєм (м. Луцьк). 

174. У [Державному історико-культурному] заповіднику «Межибіж» [смт 

Меджибіж, Хмельницька обл.]  відтворили міську вулицю кінця ХІХ – початку 

ХХ століття [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2021. 

– 5 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3240237-u-zapovidniku-mezibiz-vidtvorili-

misku-vulicu-kinca-hih-pocatku-hh-stolitta.html. 

                                                           
1 Див. також: Садловська, Катерина. У Львові відкрили Музей модернізму, де презентували понад 200 робіт 

[Електронний ресурс] : [про експозицію] / Катерина Садловська // Суспільне. Новини : [сайт]. 2021. 5 трав. Назва 

з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 07.05.2021. 

https://suspilne.media/128153-u-lvovi-vidkrili-muzej-modernizmu-de-prezentuvali-ponad-200-robit/. 

https://www.buro247.ua/culture/arts/exhibition-about-serge-lifar-in-kyiv.html
https://zaxid.net/u_lvovi_vidkrivayetsya_muzey_modernizmu_n1518396
http://www.golos.com.ua/article/345943
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=82133&in=842
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3240922-u-vinnici-vidkrivaut-vistavku-pro-ounupa-na-volini-ta-podilli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3240922-u-vinnici-vidkrivaut-vistavku-pro-ounupa-na-volini-ta-podilli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3240237-u-zapovidniku-mezibiz-vidtvorili-misku-vulicu-kinca-hih-pocatku-hh-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3240237-u-zapovidniku-mezibiz-vidtvorili-misku-vulicu-kinca-hih-pocatku-hh-stolitta.html
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175. У Києві [Національному музеї літератури України] відкрили виставку 

[«Материнство Африки»] до Дня Африки [Електронний ресурс] // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2021. – 25 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 26.05.2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3252534-u-kievi-vidkrili-vistavku-do-dna-

afriki.html. 

176. Український Схід. Капелани [Електронний ресурс] // Prostir.museum : 

[портал]. – 2021. – 20 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 21.05.2021. 

http://prostir.museum/ua/post/43195. 

Про відкриття виставки «Капелани» в рамках музейного проєкту 

«Український Схід» у Меморіальному комплексі «Нац. музей історії України у 

Другій світовій війні» (м. Київ). 

177. У Національному музеї літератури України [(м. Київ) у межах 

музейного артпроєкту «З книжкової полиці»] відкрилась [персональна 

літературно-мистецька] виставка [«Музей пригод Олександра Гавроша»], 

присвячена творчості [письменника, драматурга та журналіста] Олександра 

Гавроша [до 50-річчя з дня народження митця] [Електронний ресурс] // Укр. літ. 

газ. : [інтернет-версія]. – 2021. – 25 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 28.05.2021. 

https://litgazeta.com.ua/news/u-natsionalnomu-muzei-literatury-ukrainy-vidkrylas-

vystavka-prysviachena-tvorchosti-oleksandra-havrosha/. 

178. У столиці [Національному музеї Тараса Шевченка] відкрилася 

[персональна] виставка картин [художниці] Ірини Онопенко «Мистецтво проти 

насильства» [Електронний ресурс] // Соцпортал : [портал]. – 2021. – 18 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

https://socportal.info/ua/news/u-stolitci-vidkrilasya-vistavka-kartin-irini-onopenko-

mistetctvo-proti-nasilstva/. 

179. У художньому музеї Сум відкрилась виставка картин «Кримська 

сюїта» [Електронний ресурс] : [про виставку київських художників Костянтина 

та Світлани Шаповалових] // SumyToday : [портал]. – 2021. –  

19 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.05.2021. 

https://sumy.today/news/culture/18496-u-khudozhnomu-muzei-sum-vidkrylas-

vystavka-kartyn-krymska-siuita.html. 

180. Фуга, Л. Артдизайн того, что нас окружает [Електронний ресурс] /  

Л. Фуга // Юж. правда : [інтернет-версія]. – 2021. – 17 мая. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.05.2021. 

http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/64645. 

Персональна виставка художниці О. Максименко в Миколаївському обл. 

худож. музеї ім. В. Верещагіна. 

181. Червоний Сталін і корови у кайданах: у [Національному] Музеї 

Голодомору[-геноциду (м. Київ)] відкривається виставка [«Never Forget. Не 

забувати ніколи»] італійського митця [Сабатіно Шіа] [Електронний ресурс] : 

[про експонати виставки та творчість художника] // Укр. літ. газ. : [інтернет-

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3252534-u-kievi-vidkrili-vistavku-do-dna-afriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3252534-u-kievi-vidkrili-vistavku-do-dna-afriki.html
http://prostir.museum/ua/post/43195
https://litgazeta.com.ua/news/u-natsionalnomu-muzei-literatury-ukrainy-vidkrylas-vystavka-prysviachena-tvorchosti-oleksandra-havrosha/
https://litgazeta.com.ua/news/u-natsionalnomu-muzei-literatury-ukrainy-vidkrylas-vystavka-prysviachena-tvorchosti-oleksandra-havrosha/
https://socportal.info/ua/news/u-stolitci-vidkrilasya-vistavka-kartin-irini-onopenko-mistetctvo-proti-nasilstva/
https://socportal.info/ua/news/u-stolitci-vidkrilasya-vistavka-kartin-irini-onopenko-mistetctvo-proti-nasilstva/
https://sumy.today/news/culture/18496-u-khudozhnomu-muzei-sum-vidkrylas-vystavka-kartyn-krymska-siuita.html
https://sumy.today/news/culture/18496-u-khudozhnomu-muzei-sum-vidkrylas-vystavka-kartyn-krymska-siuita.html
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/64645
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версія]. – 2021. – 18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.05.2021. 

https://litgazeta.com.ua/news/chervonyj-stalin-i-korovy-u-kajdanakh-u-muzei-

holodomoru-vidkryvaietsia-vystavka-italijskoho-myttsia/. 

182. Шуткевич, Олеся. У Вінниці відкрилася виставка мікромініатюр 

Володимира Казаряна [Електронний ресурс] / Олеся Шуткевич // День : 

[інтернет-версія]. – 2021. – 27 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 27.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/270521-u-vinnyci-vidkrylasya-vystavka-mikrominiatyur-

volodymyra-kazaryana. 

Персональна виставка «Восьме диво світу» художника В. Казаряна у 

Вінницькому обл. худож. музеї. 

183. Ярема, Галина. Три покоління митців – в одній виставці [Електронний 

ресурс] : у [Національному] Музеї [у Львові імені] Андрея Шептицького 

відкрився виставковий проєкт «Василь Володимир Василь Одрехівський. 

Скульптура» [до 100-річчя від дня народження заслуженого діяча мистецтв 

України скульптора Василя Одрехівського (1921−1996)] / Галина Ярема // 

Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2021. – 7 трав. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://www.wz.lviv.ua/news/434777-try-pokolinnia-myttsiv-v-odnii-vystavtsi. 

Див. № 12, 16, 17, 25, 28, 94, 140. 

 

Літературні та мистецькі заходи в музеях 

184. Савченко, Марина. У Херсоні монах представив збірку віршів у стилі 

японських хоку [Електронний ресурс] / Марина Савченко // Новий день : 

[інтернет-видання]. – 2021. – 13 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 14.05.2021. 

https://newday.kherson.ua/u-hersoni-monah-predstaviv-zbirku-virshiv-u-stili-

yaponskih-hoku/. 

Про презентацію поетичної збірки «Монах на ліжку» монахом-

відлюдником – отцем Авелем у Херсонському обл. худож. музеї ім.  

О. Шовкуненка. 

185. У Софії Київській представили результати 15-річного дослідження 

церковних графіті [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба 

України : [портал]. – 2021. – 30 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.05.2021. 

https://risu.ua/u-sofiyi-kiyivskij-predstavili-rezultati-15-richnogo-doslidzhennya-

cerkovnih-grafiti_n118815. 

Презентація багатотомного наукового видання історика В. Корнієнка 

«Корпус графіті Софії Київської» у Нац. заповіднику «Софія Київська». 
 

https://litgazeta.com.ua/news/chervonyj-stalin-i-korovy-u-kajdanakh-u-muzei-holodomoru-vidkryvaietsia-vystavka-italijskoho-myttsia/
https://litgazeta.com.ua/news/chervonyj-stalin-i-korovy-u-kajdanakh-u-muzei-holodomoru-vidkryvaietsia-vystavka-italijskoho-myttsia/
https://day.kyiv.ua/uk/news/270521-u-vinnyci-vidkrylasya-vystavka-mikrominiatyur-volodymyra-kazaryana
https://day.kyiv.ua/uk/news/270521-u-vinnyci-vidkrylasya-vystavka-mikrominiatyur-volodymyra-kazaryana
https://www.wz.lviv.ua/news/434777-try-pokolinnia-myttsiv-v-odnii-vystavtsi
https://newday.kherson.ua/u-hersoni-monah-predstaviv-zbirku-virshiv-u-stili-yaponskih-hoku/
https://newday.kherson.ua/u-hersoni-monah-predstaviv-zbirku-virshiv-u-stili-yaponskih-hoku/
https://risu.ua/u-sofiyi-kiyivskij-predstavili-rezultati-15-richnogo-doslidzhennya-cerkovnih-grafiti_n118815
https://risu.ua/u-sofiyi-kiyivskij-predstavili-rezultati-15-richnogo-doslidzhennya-cerkovnih-grafiti_n118815
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Видавнича діяльність музейних закладів 

186. Рацибарська, Юлія. «Було важливим «залюднити» статистику». В 

Україні видали унікальну книгу [«Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. у 

Дніпропетровській області: масштаби, наслідки»]  про масштаби та наслідки 

Голодомору [Електронний ресурс] : [про роботу над книгою та її видання Музеєм 

спротиву Голодомору (м. Дніпро)] / Юлія Рацибарська // Радіо Свобода : [сайт]. – 

2021. – 8 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/u-dnipri-vidali-knigu-pro-

golodomor/31243085.html.1 

 

Колекціонування 

187. Абрамович, Ігор. «Сила искусства – в его способности удивлять и 

тревожить» – Ігор Абрамович про тенденції та ринок мистецтва [Електронний 

ресурс] / Ігор Абрамович ; [інтерв’ю вела] А. Ахмед // YourArt : [інтернет-

журнал]. – 2021. – 17 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 20.05.2021. 

https://supportyourart.com/specialprojects/syla-yskusstva-v-ego-sposobnosty-

udyvlyat-y-trevozhyt-igor-abramovych-pro-rynok-mystecztva-ta-tendencziyi/. 

Артдилер, куратор, колекціонер, консультант із питань українського 

сучасного мистецтва та формування художніх колекцій, засновник платформи 

ABRAMOVYCH.ART й активний учасник міжнародних аукціонів  про свої 

проєкти, сучасний український артринок, яким мистецтвом цікавиться і з ким 

співпрацює, як формував свою колекцію. 

 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

Див. № 38. 
 

Сучасний стан роботи з охорони культурної спадщини 

188. Астаф’єв, Денис. Реконструкція запорізького Музею козацтва 

почнеться з оновлення кургану Єдності [Електронний ресурс] / Денис Астаф’єв // 

Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 5 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://suspilne.media/128084-rekonstrukcia-zaporizkogo-muzeu-kozactva-pocnetsa-

z-onovlenna-kurganu-ednosti/.  

Про концепцію реконструкції кургану Єдності України та реставрації 

Музею запорозького козацтва Нац.  заповідника «Хортиця» (м. Запоріжжя) у 

межах національного проєкту «Велика реставрація». 

189. Батурін, Олег. Палац культури [пам’ятку архітектури] у Новій Каховці 

[Херсонська обл.] планують повністю відновити до кінця року [Електронний 

ресурс] : [про хід ремонтно-реставраційних робіт] / Олег Батурін // Новий день : 

                                                           
1 Див. також: В Днепре презентовали уникальную книгу о Голодоморе [Електронний ресурс] // Днепр веч. : 

[інтернет-версія]. 2021. 5 мая. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 06.05.2021. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-prezentovali-unikalnuyu-knigu-o-golodomore.html. 

https://www.radiosvoboda.org/a/u-dnipri-vidali-knigu-pro-golodomor/31243085.html
https://www.radiosvoboda.org/a/u-dnipri-vidali-knigu-pro-golodomor/31243085.html
https://supportyourart.com/specialprojects/syla-yskusstva-v-ego-sposobnosty-udyvlyat-y-trevozhyt-igor-abramovych-pro-rynok-mystecztva-ta-tendencziyi/
https://supportyourart.com/specialprojects/syla-yskusstva-v-ego-sposobnosty-udyvlyat-y-trevozhyt-igor-abramovych-pro-rynok-mystecztva-ta-tendencziyi/
https://suspilne.media/128084-rekonstrukcia-zaporizkogo-muzeu-kozactva-pocnetsa-z-onovlenna-kurganu-ednosti/
https://suspilne.media/128084-rekonstrukcia-zaporizkogo-muzeu-kozactva-pocnetsa-z-onovlenna-kurganu-ednosti/
https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-prezentovali-unikalnuyu-knigu-o-golodomore.html
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[інтернет-видання]. – 2021. – 13 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 14.05.2021. 

https://newday.kherson.ua/palac-kulturi-u-novij-kahovci-planujut-povnistju-

vidnoviti-do-kincya-roku/. 

190. Журавель, Дмитро. В Одесі влаштували мітинг проти зносу друкарні 

Фесенка та колишнього кінотеатру [Електронний ресурс] / Дмитро Журавель // 

Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 16 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

https://suspilne.media/130941-v-odesi-vlastuvali-miting-proti-znosu-drukarni-

fesenka-ta-kolisnogo-kinoteatru/. 

Про акції протесту мешканців м. Одеси проти знесення пам’яток 

архітектури на вул. Рішельєвській. 

191. Константінова, Надія. Будинок зі складною долею. Як зберегти садибу 

авіаконструктора [Ігоря] Сікорського у Києві? [Електронний ресурс]  / Надія 

Константінова // Радіо Свобода : [сайт]. – 2021. – 18 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/yak-zberehty-sadybu-sikorskoho-v-

kyevi/31259890.html. 

Про історію пам’ятки національного значення, його власників, за яких умов 

будівлю можливо відреставрувати, а також про роль авіаконструктора  

І. Сікорського (1889–1972) у світовій історії. 

192. Крижева, Тетяна. На Чернігівщині занепадає 230-річний палац графа 

Рум’янцева-Задунайського [Електронний ресурс] / Тетяна Крижева // Суспільне. 

Новини : [сайт]. – 2021. – 15 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 17.05.2021. 

https://suspilne.media/130785-na-cernigivsini-zanepadae-230-ricnij-palac-grafa-

rumanceva-zadunajskogo/. 

Про незадовільний стан пам’ятки національного значення – палацу графа 

П. Рум’янцева-Задунайського у с. Вишеньки (Коропський р-н, Чернігівська обл.). 

193. Крутько, Дар’я. Історичну пам’ятку в Києві планує викупити фірма з 

фіктивними ознаками [Електронний ресурс] : «Будинок готелю Військово-

Микільського монастиря» планують викупити за 300 мільйонів гривень / Дар’я 

Крутько // Хмарочос : київ. міськ. журн. : [онлайн-видання]. – 2021. – 8 трав. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/05/08/istorychnu-pamyatku-v-kyyevi-planuye-

vykupyty-firma-z-fiktyvnymy-oznakamy/. 

194. Морі, Євгеній. Гостинний двір в Києві отримав новий статус, який 

дозволить реставрувати будівлю [Електронний ресурс] / Євгеній Морі // 

Суспільне. Новини : [сайт]. – 2021. – 20 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 24.05.2021. 

https://suspilne.media/132173-gostinnij-dvir-v-kievi-otrimav-novij-status-akij-

dozvolit-restavruvati-budivlu/. 

Про зміну категорії памʼяток архітектури «Комплекс споруд 

Контрактової площі» і «Гостинний двір» на Подолі в м. Києві на «пам’ятки 

https://newday.kherson.ua/palac-kulturi-u-novij-kahovci-planujut-povnistju-vidnoviti-do-kincya-roku/
https://newday.kherson.ua/palac-kulturi-u-novij-kahovci-planujut-povnistju-vidnoviti-do-kincya-roku/
https://suspilne.media/130941-v-odesi-vlastuvali-miting-proti-znosu-drukarni-fesenka-ta-kolisnogo-kinoteatru/
https://suspilne.media/130941-v-odesi-vlastuvali-miting-proti-znosu-drukarni-fesenka-ta-kolisnogo-kinoteatru/
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-zberehty-sadybu-sikorskoho-v-kyevi/31259890.html
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-zberehty-sadybu-sikorskoho-v-kyevi/31259890.html
https://suspilne.media/130785-na-cernigivsini-zanepadae-230-ricnij-palac-grafa-rumanceva-zadunajskogo/
https://suspilne.media/130785-na-cernigivsini-zanepadae-230-ricnij-palac-grafa-rumanceva-zadunajskogo/
https://hmarochos.kiev.ua/2021/05/08/istorychnu-pamyatku-v-kyyevi-planuye-vykupyty-firma-z-fiktyvnymy-oznakamy/
https://hmarochos.kiev.ua/2021/05/08/istorychnu-pamyatku-v-kyyevi-planuye-vykupyty-firma-z-fiktyvnymy-oznakamy/
https://suspilne.media/132173-gostinnij-dvir-v-kievi-otrimav-novij-status-akij-dozvolit-restavruvati-budivlu/
https://suspilne.media/132173-gostinnij-dvir-v-kievi-otrimav-novij-status-akij-dozvolit-restavruvati-budivlu/
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культурної спадщини національного значення» та присвоєння охоронних 

номерів.1 

195. Оголошено перелік культурних пам’яток, що увійшли до проєкту 

«Велика реставрація» [Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія]. – 2021. – 

18 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/180521-ogolosheno-perelik-kulturnyh-pamyatok-shcho-

uviyshly-do-proyektu-velyka-restavraciya.2 

196. Різникова, Ярослава. Козацьке кладовище Одеси [Електронний 

ресурс] / Ярослава Різникова // Слово Просвіти : [інтернет-версія]. – 2021. –  

13–19 трав. (№ 19). – С. 6. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

19.05.2021. 

http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-

2021.pdf. 

Про Куяльницьке козацьке кладовище – об’єкт культурної спадщини, який 

отримав статус пам’ятки історії місцевого значення та внесений до Держ. 

реєстру нерухомих пам’яток України.3 

197. Ремовська, Олена. Воронцовський, Масандрівський, Лівадійський, 

Ханський... Що буде з палацами окупованого Криму після «реставрації»? 

[Електронний ресурс] / Олена Ремовська // Радіо Свобода : [сайт]. – 2021. –  

10 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/31247550.html. 

198. Теперь официально: по урочищу «Дидова хата – 1» прошлись «черные 

археологи» [Електронний ресурс] // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2021. – 

4 мая. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.04.2021. 

https://vn.mk.ua/teper-ofitsialno-po-urochishhu-didova-hata-1-proshlis-chernye-

arheologi/. 

Про розграбування «чорними» археологами пам’ятки археології 

національного значення «Дідова хата – 1» у м. Миколаєві, а також стан та 

шляхи збереження пам’яток у Миколаївській обл. 

199. Терещенко, Олена. Останні з пам’яток : оберігати історичні садиби 

Києва мало б законодавство та охоронні реєстри. Чи працює в умовах сьогодення 

цей механізм – у розмові з Оленою Терещенко [Електронний ресурс] / Олена 

Терещенко ; [розмовляла] І. Лиховид // День : [інтернет-версія]. – 2021. – 6 трав. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ostanni-z-pamyatok. 

                                                           
1 Див. також: Гостинний двір у Києві отримав статус пам’ятки національного значення [Електронний ресурс] : 

Уряд підтримав позицію Мінкульту у суперечці з КМДА // LB.ua  : [сайт]. 2021. 19 трав. Назва з екрана. Текст. і 

граф. дані. Дата звернення: 20.05.2021.  

https://lb.ua/culture/2021/05/19/485045_gostinniy_dvir_kiievi_otrimav_status.html. 
2 Див. також: Оприлюднено перелік пам’яток Києва – кандидатів на реставрацію [Електронний ресурс] : 

Міністерство культури [та інформаційної політики України] оприлюднило рейтинг проєктів, які незабаром 

можуть увійти до програми «Велика реставрація» // Голос України : [інтернет-версія]. 2021. 20 трав. Назва з 

екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 28.05.2021. http://www.golos.com.ua/article/346161. 
3 Див. також: Івлєва, Ольга. Найстаріше козацьке кладовище Одеси отримало статус пам’ятки історії 

[Електронний ресурс] / Ольга Івлєва // Суспільне. Новини : [сайт]. 2021. 5 трав. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. 

Дата звернення: 17.05.2021. https://suspilne.media/128173-najstarise-kozacke-kladovise-odesi-otrimalo-status-

pamatki-istorii/. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/180521-ogolosheno-perelik-kulturnyh-pamyatok-shcho-uviyshly-do-proyektu-velyka-restavraciya
https://day.kyiv.ua/uk/news/180521-ogolosheno-perelik-kulturnyh-pamyatok-shcho-uviyshly-do-proyektu-velyka-restavraciya
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-2021.pdf
http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2021/05/19-1123-13-19-travnia-2021.pdf
https://www.radiosvoboda.org/a/31247550.html
https://vn.mk.ua/teper-ofitsialno-po-urochishhu-didova-hata-1-proshlis-chernye-arheologi/
https://vn.mk.ua/teper-ofitsialno-po-urochishhu-didova-hata-1-proshlis-chernye-arheologi/
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ostanni-z-pamyatok
https://lb.ua/culture/2021/05/19/485045_gostinniy_dvir_kiievi_otrimav_status.html
http://www.golos.com.ua/article/346161
https://suspilne.media/128173-najstarise-kozacke-kladovise-odesi-otrimalo-status-pamatki-istorii/
https://suspilne.media/128173-najstarise-kozacke-kladovise-odesi-otrimalo-status-pamatki-istorii/
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Громадська діячка, правозахисниця, депутат Київради VII скликання про 

корумпованість процедури внесення памʼяток до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України та вилучення з нього, ризики псевдофахових 

експертиз у збереженні пам’яток, незадовільну роботу МКІПУ та 

департаменту охорони культурної спадщини КМДА, будівельне лобі в Київраді 

та Верховній Раді України і як цьому протидіяти.  

200. Ткаченко, Олександр. Якою має бути протидія хаотичній забудові та 

знищенню культурних споруд [Електронний ресурс] / Олександр Ткаченко // 

Укр. правда : [інтернет-видання]. – 2021. – 26 трав. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 27.05.2021. 

https://life.pravda.com.ua/columns/2021/05/26/245006/. 

Допис міністра культури та інформаційної політики України про шляхи 

вирішення проблем у пам’яткоохоронній сфері. 

Див. № 52. 
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Василь Нитка // Голос України : [інтернет-версія]. – 2021. – 14 трав. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.05.2021. 

http://www.golos.com.ua/article/345925. 

Про програму міжнародної зустрічі «Спільна історико-культурна 

спадщина українсько-польського прикордоння» в м. Ужгороді. 
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Дмитро Горєвой // Радіо Свобода : [сайт]. – 2021. – 24 трав. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.05.2021. 

https://www.radiosvoboda.org/a/kyyevo-pecherska-i-pochayivska-lavry-tserkovna-

problema/31269443.html. 

203. Епіфаній [Предстоятель Православної церкви України] та [Державний 

секретар США Ентоні] Блінкен обговорили утиски вірян на окупованих Росією 

територіях [Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – 2021. – 6 трав. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.05.2021. 

https://novynarnia.com/2021/05/06/epifanij-ta-blinken/. 

204. Колотнеча біля храму: на Рівненщині 24 людини постраждали через 

церковний конфлікт [Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. агентство : 

[сайт]. – 2021. – 11 трав. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.05.2021. 

https://www.volynnews.com/news/all/kolotnecha-bilia-khramu-na-rivnenshchyni-24-
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