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Культура : поточ. бібліогр. список. Вип. 8, 2022 / 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, 2022. – 54 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. 

Список pозpаховано на пpацівників закладів культуpи, вчених і спеціалістів 

галузі, викладачів і студентів закладів вищої освіти. 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Горлач, Поліна. У Мінкульті пояснили, чому неможливо одразу 

зупинити культурний вплив Росії на світ [Електронний ресурс] / Поліна Горлач // 

Суспільне. Культура : [сайт]. – 2022. – 5 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані, відеозапис. – Дата звернення: 15.08.2022. 

https://suspilne.media/268302-u-minkulti-poasnili-comu-nemozlivo-odrazu-zupiniti-

kulturnij-vpliv-rosii-na-svit/. 

Про виступ заступниці міністра культури та інформаційної політики 

України  Г. Григоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ (м. 

Київ). 

2. Дутка, Юлія. Як функціонує культурна сфера України під час 

повномасштабної війни (інфографіка) [Електронний ресурс] : результати 

опитування працівників культури та креативних індустрій опублікували 

Український культурний фонд і Міністерство культури та інформаційної 
політики [України] / Юлія Дутка // Тиктор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022.–  

18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2022. 

https://tyktor.media/novyny/iak-funktsionuie-kulturna-sfera/.  

3. Здоровило, Тарас. Президент вручив видатним українцям [зокрема у 

галузі культури і мистецтва] відзнаку «Національна легенда України» 

[Електронний ресурс] / Тарас Здоровило // Україна молода : [інтернет-версія]. – 

2022. – 22 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

25.08.2022.  

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/164/168913/. 

4. Каравай, Альона. Команда нового видання Post Impreza: «Культура – це 

одна з мішеней ворога у цій війні» [Електронний ресурс] / Альона 

Каравай, Ольга Перехрест ; [інтерв’ю вела] С. Жилінська // Детектор медіа : 

[інтернет-вид.]. – 2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 08.08.2022. 

https://detector.media/production/article/201586/2022-08-04-komanda-novogo-

vydannya-post-impreza-kultura-tse-odna-z-misheney-voroga-u-tsiy-viyni/. 

Галеристка, співзасновниця івано-франківського онлайн-видання Рost 

Іmpreza та головна редакторка ресурсу про концепцію медіа і про те, як у 

складний воєнний час вдалося запустити новий проєкт, для чого Україні 

потрібні локальні медіа про культуру та мистецтво, чому культурна 

журналістика на часі й чим вона може допомогти як цивільним, так і 

військовим.  

5. Нестелєєв, Максим. На культурному фронті без змін. Але вони на часі 

[Електронний ресурс] : чому державі і суспільству треба терміново переглянути 

ставлення до культури / Максим Нестелєєв // Укр. тиждень : [інтернет-версія]. – 

2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.08.2022. 

https://tyzhden.ua/Culture/255574. 

6. Пахльовська, Оксана. Оксана Пахльовська: «Ми маємо сказати, що 

українська література на всіх етапах була частиною динаміки європейської 

https://suspilne.media/268302-u-minkulti-poasnili-comu-nemozlivo-odrazu-zupiniti-kulturnij-vpliv-rosii-na-svit/
https://suspilne.media/268302-u-minkulti-poasnili-comu-nemozlivo-odrazu-zupiniti-kulturnij-vpliv-rosii-na-svit/
https://tyktor.media/novyny/iak-funktsionuie-kulturna-sfera/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/164/168913/
https://detector.media/production/article/201586/2022-08-04-komanda-novogo-vydannya-post-impreza-kultura-tse-odna-z-misheney-voroga-u-tsiy-viyni/
https://detector.media/production/article/201586/2022-08-04-komanda-novogo-vydannya-post-impreza-kultura-tse-odna-z-misheney-voroga-u-tsiy-viyni/
https://tyzhden.ua/Culture/255574
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культури» [Електронний ресурс] / Оксана Пахльовська ; [розмовляла] М. Барчук // 

LB.ua : [сайт]. – 2022. – 5 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 15.08.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/08/05/525300_oksana_pahlovska_mi_maiemo.html. 

Культурологиня, письменниця, професорка та керівниця кафедри 

україністики Римського університету Ла Сапієнца (Італія) про те, як можна 

прорватися через призму російських міфів щодо сприйняття України, 

можливість діалогу з західними інтелектуалами та роль сталих інституцій. 

Також можна переглянути відеозапис розмови. 
7. Скотнікова, Ольга. [Народну художницю України] Марію Примаченко 

[1909–1997] посмертно нагородили відзнакою «Національна легенда України» 

[Електронний ресурс] : [про церемонію нагородження та інших лауреатів 

відзнаки Президента України «Національна легенда України»] / Ольга 

Скотнікова // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 22 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70564/. 

8. Спірін, Євген. Як медіа лишатись цікавим і різноманітним у час війни 

[Електронний ресурс] : як редакція «Бабеля» змінилась під час війни, 

трансформує свої редакційні стандарти і чому бере інтерв’ю в поганих поганців / 

Євген Спірін // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. – 5 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 15.08.2022. 

https://detector.media/community/article/201642/2022-08-05-yak-media-lyshatys-

tsikavym-i-riznomanitnym-u-chas-viyny/. 

Подано скорочену текстову версію лекції головного редактора онлайн-

видання «Бабель», організованої Комісією з журналістської етики. Також 

наведено повний відеозапис лекції. 

9. Ткаченко прогнозує суттєві зміни на ринку медіа після війни: виживуть 

найсильніші [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 

18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3553281-tkacenko-prognozue-suttevi-

zmini-na-rinku-media-pisla-vijni-vizivut-najsilnisi.html. 

Про виступ міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка під час спільного заходу Медіацентру Україна та UnitCity для 

представників медіа «Редколегія. Офлайн». 

 

Культура і суспільство 

10. Старовойт, Ірина. «Треба допомогти росіянам перечитати власну 

класику» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Ірина Старовойт // Новини культури 

України : [сайт]. – 2022. – 31 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.08.2022.  

https://cultua.media/culture/actual-novini/treba-dopomohty-rosiianam-perechytaty-

vlasnu-klasyku/. 

Письменниця, культурологиня, доцент кафедри культурології Укр. 

католицького університету (м. Львів)  про російську культуру, її вплив на світ 

https://lb.ua/culture/2022/08/05/525300_oksana_pahlovska_mi_maiemo.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70564/
https://detector.media/community/article/201642/2022-08-05-yak-media-lyshatys-tsikavym-i-riznomanitnym-u-chas-viyny/
https://detector.media/community/article/201642/2022-08-05-yak-media-lyshatys-tsikavym-i-riznomanitnym-u-chas-viyny/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3553281-tkacenko-prognozue-suttevi-zmini-na-rinku-media-pisla-vijni-vizivut-najsilnisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3553281-tkacenko-prognozue-suttevi-zmini-na-rinku-media-pisla-vijni-vizivut-najsilnisi.html
https://cultua.media/culture/actual-novini/treba-dopomohty-rosiianam-perechytaty-vlasnu-klasyku/
https://cultua.media/culture/actual-novini/treba-dopomohty-rosiianam-perechytaty-vlasnu-klasyku/
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та Україну, що є мірилом культури, найбільший історичний міф, що шкодить 

Україні, та інше. 

 

Культура і влада 

11. Данькова, Наталія. Регулювання під час війни. Моніторинг роботи 

Нацради [України з питань телебачення і радіомовлення] у першому півріччі 

2022 року [Електронний ресурс] / Наталія Данькова // Детектор медіа : [інтернет-

вид.]. – 2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

03.08.2022. 

https://detector.media/monitoring/article/201476/2022-08-02-regulyuvannya-pid-

chas-viyny-monitoryng-roboty-natsrady-u-pershomu-pivrichchi-2022-roku/. 

12. Дим, Нестор. Нардепи звернулися до голови ВР, щоб зупинити 

законопроєкт «Про медіа» і прибрати «небезпеки розмінування культурного 

кордону з Росією» [Електронний ресурс] / Нестор Дим // Новинарня : [сайт]. – 

2022. – 29 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

29.08.2022. 

https://novynarnia.com/2022/08/29/vyatr-pro-media/. 

Про звернення народних депутатів України до Голови Верховної Ради 

України Р. Стефанчука із закликом зняти з найближчого пленарного засідання 

законопроєкт «Про медіа» у зв’язку із необхідністю внесення у нього змін. 

13. Дятел, Ольга. Час визнати: переорієнтація грошей з культури на армію 

залишає нас без важливої «зброї» [Електронний ресурс] / Ольга Дятел // LB.ua : 

[сайт]. – 2022. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

02.08.2022. 

https://lb.ua/blog/olga_diatel/524907_chas_viznati_pereoriientatsiya_groshey_z.html. 

Про причини, через які фінансувати культуру та мистецтво необхідно 

вже сьогодні, а не чекати закінчення війни. 

14. Потураєв, Микита. Потураєв: У Європі опрацюють наші пропозиції до 

другого читання законопроєкту про медіа [Електронний ресурс] / Микита 

Потураєв // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3543684-poturaev-u-evropi-opracuut-nasi-

propozicii-do-drugogo-citanna-zakonoproektu-pro-media.html. 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики про необхідність вдосконалення проєкту Закону 

України «Про медіа» з урахуванням пропозицій експертів Ради Європи та 

підготовку його до другого читання.  
  

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

державних і релігійних свят 

15. Шот, Микола. Світова оперна діва з українським серцем [Електронний 

ресурс] / Микола Шот // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2022. – 20 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svitova-operna-diva-z-ukrayinskim-sercem/. 

https://detector.media/monitoring/article/201476/2022-08-02-regulyuvannya-pid-chas-viyny-monitoryng-roboty-natsrady-u-pershomu-pivrichchi-2022-roku/
https://detector.media/monitoring/article/201476/2022-08-02-regulyuvannya-pid-chas-viyny-monitoryng-roboty-natsrady-u-pershomu-pivrichchi-2022-roku/
https://novynarnia.com/2022/08/29/vyatr-pro-media/
https://lb.ua/blog/olga_diatel/524907_chas_viznati_pereoriientatsiya_groshey_z.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3543684-poturaev-u-evropi-opracuut-nasi-propozicii-do-drugogo-citanna-zakonoproektu-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3543684-poturaev-u-evropi-opracuut-nasi-propozicii-do-drugogo-citanna-zakonoproektu-pro-media.html
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svitova-operna-diva-z-ukrayinskim-sercem/
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Про заходи до 150-річчя від дня народження видатної оперної співачки  

С. Крушельницької, зокрема організаторів та презентацію Міжнародного 

мистецького проєкту «Соломія» у Тернопільському обл. худож. музеї1. 

 Див. № 170. 

День Незалежності України та 

День державного прапора України 

16. Білаш, Ксенія. До Дня Незалежності України [Національний 

заповідник] Софія Київська відкриває виставку сучасних художників «Лики 

свободи» [Електронний ресурс] / Ксенія Білаш // LB.ua : [сайт]. – 2022. – 18 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.08.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/08/18/526663_dnya_nezalezhnosti_ukraini_sofiya.html. 

17. До Дня Незалежності у Луцьку презентували дві виставки за участю 

дітей-переселенців [Електронний ресурс] / [Луцька міська рада] // Волин. новини : 

інформ. агентство : [сайт]. – 2022. – 23 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 23.08.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/do-dnia-nezalezhnosti-u-lutsku-prezentuvaly-

dvi-vystavky-za-uchastiu-ditey-pereselentsiv/. 

Виставка «Про Україну. Графіка» робіт учнів та викладачів Луцької ДХШ 

та учасників арттерапевтичного центру в галереї «Луцьк» та презентація 

медіапроєкту «ПереЖити» фотографа О. Дурманенка у Палаці культури 

міста2.  

18. Запорожченко, Оксана. У Дубліні [Ірландія] пройшов фестиваль 

української культури [Електронний ресурс] / Оксана Запорожченко // Стожари : 

сайт укр. діаспори. – 2022. – 30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 05.09.2022. 

https://svitua.org/2022/08/30/u-dublini-projshov-festyval-ukrayinskoyi-kultury/.  

19. Запорожченко, Оксана. У місті Кемпер [Франція] 24 серпня французи 

організовують вечір української культури [Електронний ресурс] : [про програму 

та учасників заходу] / Оксана Запорожченко // Стожари : сайт укр. діаспори. – 

2022. – 9 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.08.2022. 

https://svitua.org/2022/08/09/u-misti-kemper-24-serpnya-franczuzy-organizovuyut-

vechir-ukrayinskoyi-kultury/. 

20. «Збережено в Україні»: у Києві [Національному музеї історії України] 

відкривається виставка скіфських та грецьких старожитностей [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 23 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3556624-zberezeno-v-ukraini-u-kievi-

vidkrivaetsa-vistavka-skifskih-ta-greckih-starozitnostej.html. 

                                                           
1 Див. також: Снітовський, Олег. Код Соломії [Електронний ресурс] / Олег Снітовський // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. 2022. 15 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 18.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3550652-kod-solomii.html.  
2 Див. також: У Луцьку відкрили виставку [«Про Україну»] графічних малюнків, які створили [учні та викладачі 

Луцької художньої школи, а також учасники арттерапевтичного центру –] переселенці [Електронний ресурс] // 

Район Культура : [сайт]. 2022. 23 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 26.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/537364-u-lutsku-vidkrili-vistavku-grafichnikh-malyunkiv-yaki-stvorili-pereselentsi. 

https://lb.ua/culture/2022/08/18/526663_dnya_nezalezhnosti_ukraini_sofiya.html
https://www.volynnews.com/news/all/do-dnia-nezalezhnosti-u-lutsku-prezentuvaly-dvi-vystavky-za-uchastiu-ditey-pereselentsiv/
https://www.volynnews.com/news/all/do-dnia-nezalezhnosti-u-lutsku-prezentuvaly-dvi-vystavky-za-uchastiu-ditey-pereselentsiv/
https://svitua.org/2022/08/30/u-dublini-projshov-festyval-ukrayinskoyi-kultury/
https://svitua.org/2022/08/30/u-dublini-projshov-festyval-ukrayinskoyi-kultury/
https://svitua.org/2022/08/30/u-dublini-projshov-festyval-ukrayinskoyi-kultury/
https://svitua.org/2022/08/09/u-misti-kemper-24-serpnya-franczuzy-organizovuyut-vechir-ukrayinskoyi-kultury/
https://svitua.org/2022/08/09/u-misti-kemper-24-serpnya-franczuzy-organizovuyut-vechir-ukrayinskoyi-kultury/
https://svitua.org/2022/08/09/u-misti-kemper-24-serpnya-franczuzy-organizovuyut-vechir-ukrayinskoyi-kultury/
https://svitua.org/2022/08/09/u-misti-kemper-24-serpnya-franczuzy-organizovuyut-vechir-ukrayinskoyi-kultury/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3556624-zberezeno-v-ukraini-u-kievi-vidkrivaetsa-vistavka-skifskih-ta-greckih-starozitnostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3556624-zberezeno-v-ukraini-u-kievi-vidkrivaetsa-vistavka-skifskih-ta-greckih-starozitnostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3550652-kod-solomii.html
https://kultura.rayon.in.ua/news/537364-u-lutsku-vidkrili-vistavku-grafichnikh-malyunkiv-yaki-stvorili-pereselentsi
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21. «Зло ніколи не переможе добро», – Патріарх Варфоломій привітав 

українців [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : 

[портал]. – 2022. – 24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – 

Дата звернення: 26.08.2022. 

https://risu.ua/zlo-nikoli-ne-peremozhe-dobro---patriarh-varfolomij-privitav-

ukrayinciv_n131772. 

Про звернення Вселенського Патріарха Варфоломія до українців з нагоди 

Дня Незалежності України. 

22. З малюнками дружини командира полку «Азов». В Україні вийшов 

комікс про захисників Азовсталі [Електронний ресурс] : до свята Незалежності 

журнал INKER випустив номер, присвячений українським військовим, які 

захищали Азовсталь, та цивільним, які знайшли прихисток у багаторівневих 

підземеллях фортеці // Новое время : [інтернет-версія]. – 2022. – 24 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.08.2022. 

https://nv.ua/ukr/art/v-ukrajini-viyshov-komiks-pro-zahisnikiv-azovstali-foto-

50265374.html. 

23. Катаєва, Марія. До Дня Незалежності України у столиці створили 

фотопроєкт «Незламні» [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 24.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70642/. 

24. Катаєва, Марія. На Контрактовій площі [м. Києва] відкрили вуличну 

виставку [«Кожен із нас – воїн», приурочену до Дня Незалежності України] про 

українських героїв [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 22 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозапис. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70563/. 

25. Марків, Наталка. У лаврській дзвіниці відкрили виставку до Дня 

Незалежності [Електронний ресурс] / Наталка Марків // Вечір. Київ : [інтернет-

версія]. – 2022. – 23 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

23.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70593/. 

Виставка «Україна непереможна» живопису та графіки членів НСХУ у 

виставковій залі Великої лаврської дзвіниці Нац. заповідника «Києво-Печерська 

лавра». 

26. Марків, Наталка. У Софії Київській відбулась екуменічна молитва за 

Україну [за участі предстоятелів церков, керівників релігійних організацій 

та керівництва держави] [Електронний ресурс] / Наталка Марків // Вечір. Київ : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 24.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70624/. 

27. Надєждін, Андрій. Обличчя непереможних [Електронний ресурс] / 

Андрій Надєждін // Нар. слово : [сайт]. – 2022. – 26 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.08.2022. 

https://n-slovo.com.ua/2022/08/26/обличчя-непереможних/. 

https://risu.ua/zlo-nikoli-ne-peremozhe-dobro---patriarh-varfolomij-privitav-ukrayinciv_n131772
https://risu.ua/zlo-nikoli-ne-peremozhe-dobro---patriarh-varfolomij-privitav-ukrayinciv_n131772
https://nv.ua/ukr/art/v-ukrajini-viyshov-komiks-pro-zahisnikiv-azovstali-foto-50265374.html
https://nv.ua/ukr/art/v-ukrajini-viyshov-komiks-pro-zahisnikiv-azovstali-foto-50265374.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70642/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70563/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70593/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70624/
https://n-slovo.com.ua/2022/08/26/обличчя-непереможних/
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Виставка «Непереможні» творів графіки у Худож.-меморіальному музеї  

О. Осмьоркіна (м. Кропивницький) до Дня Незалежності України у межах 

музейного артпроєкту «Художні студії» на тему «Портрети сучасників на тлі 

війни»1.  

28. У Канаді [м. Едмонтоні] діаспора організувала благодійний концерт до 

Дня Незалежності України [Електронний ресурс] // / Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 26.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3557111-u-kanadi-diaspora-organizuvala-

blagodijnij-koncert-do-dna-nezaleznosti-ukraini.html. 

29. У Києві відкрилася виставка «Кожен із нас – воїн» [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 22 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3555670-u-kievi-vidkrilasa-vistavka-kozen-iz-

nas-voin.html. 

Про церемонію відкриття  виставки «Кожен із нас – воїн» (спільний 

проєкт Сил територіальної оборони ЗСУ та Укр. інституту нац. пам’яті) за 

участі міністра культури та інформаційної політики України О. Ткаченка. 

30. У Мукачеві [літературно-мистецькому музеї (Закарпатська обл.)] 

пройшов вечір з нагоди Дня Незалежності України «Вільні люди» [Електронний 

ресурс] // Район Культура : [сайт]. – 2022.– 18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/536415-u-mukachevi-proyshov-vechir-z-nagodi-

dnya-nezalezhnosti-ukraini-vilni-lyudi.  

31. У столиці Албанії відкрили виставку загиблого українського 

фотожурналіста Макса Левіна [Електронний ресурс] : у Національному 

історичному музеї Тирани в День Незалежності України відбулося відкриття 

благодійного проєкту-фотовиставки «Хроніки російського вторгнення в 

Україну: Початок» авторства Макса Левіна, який загинув від рук російських 

загарбників у березні 2022 року // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 

31 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3561531-u-stolici-albanii-vidkrili-

vistavku-zagiblogo-ukrainskogo-fotozurnalista-maksa-levina.html. 

32. У Таллінні [Естонія] провели захід до Дня Незалежності України та Дня 

відновлення незалежності Естонії [Електронний ресурс] : [про захід, 

організований Конгресом українців Естонії] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 26.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3557141-u-tallinni-proveli-zahid-do-dna-

nezaleznosti-ukraini-ta-dna-vidnovlenna-nezaleznosti-estonii.html.  

                                                           
1 Див. також: Ті, хто працюють на перемогу: у Кропивнцькому відкрили виставку портретів «Непереможні» 

(фото) [Електронний ресурс] // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. 2022. 22 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. 

Дата звернення: 23.08.2022. https://gre4ka.info/suspilstvo/70727-ti-khto-pratsiuiut-na-peremohu-u-kropyvntskomu-

vidkryly-vystavku-portretiv-neperemozhni-foto. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3557111-u-kanadi-diaspora-organizuvala-blagodijnij-koncert-do-dna-nezaleznosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3557111-u-kanadi-diaspora-organizuvala-blagodijnij-koncert-do-dna-nezaleznosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3555670-u-kievi-vidkrilasa-vistavka-kozen-iz-nas-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3555670-u-kievi-vidkrilasa-vistavka-kozen-iz-nas-voin.html
https://kultura.rayon.in.ua/news/536415-u-mukachevi-proyshov-vechir-z-nagodi-dnya-nezalezhnosti-ukraini-vilni-lyudi
https://kultura.rayon.in.ua/news/536415-u-mukachevi-proyshov-vechir-z-nagodi-dnya-nezalezhnosti-ukraini-vilni-lyudi
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3561531-u-stolici-albanii-vidkrili-vistavku-zagiblogo-ukrainskogo-fotozurnalista-maksa-levina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3561531-u-stolici-albanii-vidkrili-vistavku-zagiblogo-ukrainskogo-fotozurnalista-maksa-levina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3557141-u-tallinni-proveli-zahid-do-dna-nezaleznosti-ukraini-ta-dna-vidnovlenna-nezaleznosti-estonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3557141-u-tallinni-proveli-zahid-do-dna-nezaleznosti-ukraini-ta-dna-vidnovlenna-nezaleznosti-estonii.html
https://gre4ka.info/suspilstvo/70727-ti-khto-pratsiuiut-na-peremohu-u-kropyvntskomu-vidkryly-vystavku-portretiv-neperemozhni-foto
https://gre4ka.info/suspilstvo/70727-ti-khto-pratsiuiut-na-peremohu-u-kropyvntskomu-vidkryly-vystavku-portretiv-neperemozhni-foto
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33. Фотозона неймовірна: в Луцьку представили патріотичну 

артінсталяцію [Електронний ресурс] : на Театральному майдані Луцька 

відбулася презентація [артінсталяції «Єдина Україна» до Дня Незалежності, Дня 

державного прапора України та в рамках мистецького проєкту «Ми з України»] / 

[Луцька міська рада] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2022. – 25 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.08.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/224386-fotozona-neimovirna-v-lutsku-predstavyly-

patriotychnu-artinstaliatsiiu. 

34. Чорногор, Василь. Діти з Харкова показали, якою бачать Україну 

[Електронний ресурс] / Василь Чорногор // Новини Закарпаття : [інтернет-

версія]. – 2022. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

29.08.2022. 

http://novzak.uz.ua/news/dity-z-harkova-pokazaly-yakoyu-bachat-ukrayinu/. 

Виставка «Україна – очима і серцем юних харків’ян» робіт вихованців 

Південноміської ДХШ (м. Харків) та кращих творів учасників літконкурсу 

«Людина. Доля. Епоха» в Закарпатському обл. худож. музеї ім. Й. Бокшая (м. 

Ужгород). До Дня державного прапора України й Дня міста Харкова. 

 Див. № 54, 194. 

День Української Державності 

35. Бедзір, Василь. Правда про війну [Електронний ресурс] : в Ужгороді за 

участю військових відбулися заходи, присвячені Дню Української Державності / 

Василь Бедзір // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2022. – 2 серп. – Назва з екрана.– 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pravda-pro-vijnu/. 

Про святкові заходи у Закарпатському обл. краєзнавчому музеї  

ім. Т. Легоцького (м. Ужгород).  

36. Василів, С. Історія державності [Електронний ресурс] / С. Василів // 

Поділ. вісті : [інтернет-версія]. – 2022. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

http://pvisti.info/history/10660-istoriia-derzhavnosti. 

Виставка «Матриця державності» у межах серії виставок «Місяць 

історії державності» у Держ. історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

(Хмельницька обл.).  

37. Катаєва, Марія. Українська державність у мистецтві: у київському музеї 

триває виставка та проходять лекції [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // 

Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69964/. 

Виставка «De libertate. Україна понад усе» творів художників-графіків із 

колекції музею та світлин фотомитців у Музеї книги і друкарства України (м. 

Київ). 

38. «Локальна пам’ять»: як в регіонах вперше відзначали День Української 

Державності та інші новини [Електронний ресурс] / [Укр. ін-т нац. пам’яті] // 

https://www.volyn.com.ua/news/224386-fotozona-neimovirna-v-lutsku-predstavyly-patriotychnu-artinstaliatsiiu
https://www.volyn.com.ua/news/224386-fotozona-neimovirna-v-lutsku-predstavyly-patriotychnu-artinstaliatsiiu
http://novzak.uz.ua/news/dity-z-harkova-pokazaly-yakoyu-bachat-ukrayinu/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pravda-pro-vijnu/
http://pvisti.info/history/10660-istoriia-derzhavnosti
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69964/
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Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 10.08.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/469710-lokalna-pamiat-iak-v-rehionakh-vpershe-

vidznachaly-den-ukrainskoi-derzhavnosti-ta-inshi-novyny. 

 

День пам’яті захисників України 

 Див. № 148. 

Креативні індустрії 

 Див. № 2. 

Культура і новітні технології 

39. Запорожченко, Оксана. Зруйновані палаци України відтворили за 

допомогою 3D-графіки [Електронний ресурс] / Оксана Запорожченко // Стожари 

: сайт укр. діаспори. – 2022. – 30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 05.09.2022. 

https://svitua.org/2022/08/19/zrujnovani-palaczy-ukrayiny-vidtvoryly-za-

dopomogoyu-3d-grafiky/. 

Про створення командою продюсера й дослідника історії А. Галімова  

8-ми серійного мінісеріалу, в якому за допомогою 3D-графіки відтворили 

зруйновані та напівзруйновані архітектурні пам’ ятки.  

40. Кречетова, Діана. В Україні запускають NFT-проєкт [«Відродження»], 

щоб зібрати гроші на відновлення культурних пам’яток [Електронний ресурс] : 

[про проєкт міжнародної контент-платформи Depositphotos, музею Meta History 

та Міністерства культури та інформаційної політики України] / Діана Кречетова // 

Укр. правда : [сайт]. – 2022. – 28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 30.08.2022. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/08/28/250203/. 

41. «Мистецтво оживає»: як у Чернівцях застосовують віртуальну та 

доповнену реальність для промоції культури [Електронний ресурс] // Тиктор 

медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 01.08.2022. 

https://tyktor.media/polytsia/na_vlasnii_shkuri/ar-vr-u-chernivtsiakh/. 

Про застосування ГО «Лабораторія культурних досліджень» (м. Чернівці)  

технологій віртуальної та доповненої реальності для промоції культури та 

мистецтва. 

42. Сліпченко, Катерина. Чи потрібен віртуальний Пінзель [Електронний 

ресурс] : як нові технології допомагають культурі у мирний та воєнний часи / 

Катерина Сліпченко // Zaxid.net : [інтернет-вид.]. – 2022. – 27 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2022. 

.https://zaxid.net/chi_potriben_virtualniy_pinzel_n1548518. 

 

 

 

https://wz.lviv.ua/news/469710-lokalna-pamiat-iak-v-rehionakh-vpershe-vidznachaly-den-ukrainskoi-derzhavnosti-ta-inshi-novyny
https://wz.lviv.ua/news/469710-lokalna-pamiat-iak-v-rehionakh-vpershe-vidznachaly-den-ukrainskoi-derzhavnosti-ta-inshi-novyny
https://svitua.org/2022/08/19/zrujnovani-palaczy-ukrayiny-vidtvoryly-za-dopomogoyu-3d-grafiky/
https://svitua.org/2022/08/19/zrujnovani-palaczy-ukrayiny-vidtvoryly-za-dopomogoyu-3d-grafiky/
https://svitua.org/2022/08/19/zrujnovani-palaczy-ukrayiny-vidtvoryly-za-dopomogoyu-3d-grafiky/
https://svitua.org/2022/08/19/zrujnovani-palaczy-ukrayiny-vidtvoryly-za-dopomogoyu-3d-grafiky/
https://metahistory.gallery/auction/collection/revival
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/08/28/250203/
https://tyktor.media/polytsia/na_vlasnii_shkuri/ar-vr-u-chernivtsiakh/
https://zaxid.net/chi_potriben_virtualniy_pinzel_n1548518
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Інформаційний суверенітет та інформаційна безпека України 

43. Золотухін, Дмитро. Час дорослішання. Негайно припиніть «ІПСОкати» 

в соцмережах! [Електронний ресурс] / Дмитро Золотухін // Детектор медіа : 

[інтернет-вид.]. – 2022. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.08.2022. 

https://detector.media/infospace/article/201474/2022-08-01-chas-doroslishannya-

negayno-prypynit-ipsokaty-v-sotsmerezhakh/. 

Медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики України 

(2017–2019 рр.) обґрунтовує тезу про доцільність використання 

медіаспільнотою для боротьби з російськими фейками й дезінформацією 

замість терміна «ІПСО (інформаційно-психологічна спеціальна операція)» 

терміна «мережевоцентричні комунікації» або «система наративного 

регулювання».  

44. Крутько, Дар’я. На Подолі відкрили виставку про інфоспротив 

українців агресії РФ [Електронний ресурс] : на виставці [«Інфоспротив»] зібрані 

різні прояви українського інформаційного спротиву російським окупантам 

[ініціатори виставки – громадський рух «Чесно» та Національний меморіальний 

комплекс героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності] / Дар’я Крутько // 

Хмарочос : київ. міськ. журн. : [інтернет-вид.]. – 2022. – 24 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.08.2022. 

https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/24/na-podoli-vidkryly-vystavku-pro-infosprotyv-

ukrayincziv-agresiyi-rf/. 

45. Подкаст «Детектора медіа» про російські фейки доступний на Spotify 

[Електронний ресурс] // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. – 3 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2022. 

https://detector.media/infospace/article/201575/2022-08-03-podkast-detektora-media-

pro-rosiyski-feyky-dostupnyy-na-spotify/. 

Про запуск в Україні 1 серпня стримінговим сервісом Spotify подкастів, 

зокрема подкасту «Русскій фейк, іді на***!» В. Міського про російські фейки.  

46. Скільки українців досі дивляться російські серіали та слухають музику 

країни-агресорки. Опитування [соціологічної групи «Рейтинг» зафіксувало різке 

зниження рівня споживання російського інформаційного контенту серед 

українців] [Електронний ресурс] // Газ. по-українськи : [інтернет-версія]. – 2022. – 

24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.08.2022. 

https://gazeta.ua/articles/life/_skilki-ukrayinciv-dosi-divlyatsya-rosijski-seriali-ta-

sluhayut-muziku-krayiniagresorki-opituvannya/1107776. 

47. Як протидіяти наративам російської дезінформації в українських і 

світових медіа [Електронний ресурс] : про те, як боротися із пропагандою та 

працювати в умовах війни, говорили учасники конференції «Воєнні 

медіавиклики – 2022» [м. Київ]. Одна з панельних дискусій була присвячена 

впливу російської пропаганди на українське та західне суспільства : [про 

учасників та хід конференції] // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. – 9 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.08.2022. 

https://detector.media/infospace/article/201474/2022-08-01-chas-doroslishannya-negayno-prypynit-ipsokaty-v-sotsmerezhakh/
https://detector.media/infospace/article/201474/2022-08-01-chas-doroslishannya-negayno-prypynit-ipsokaty-v-sotsmerezhakh/
https://detector.media/infospace/article/177031/2020-05-09-naratyvne-regulyuvannya-abo-yak-my-maiemo-skorystatysya-metodamy-illi-khrzhanovskogo/
https://detector.media/infospace/article/177031/2020-05-09-naratyvne-regulyuvannya-abo-yak-my-maiemo-skorystatysya-metodamy-illi-khrzhanovskogo/
https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/24/na-podoli-vidkryly-vystavku-pro-infosprotyv-ukrayincziv-agresiyi-rf/
https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/24/na-podoli-vidkryly-vystavku-pro-infosprotyv-ukrayincziv-agresiyi-rf/
https://detector.media/infospace/article/201575/2022-08-03-podkast-detektora-media-pro-rosiyski-feyky-dostupnyy-na-spotify/
https://detector.media/infospace/article/201575/2022-08-03-podkast-detektora-media-pro-rosiyski-feyky-dostupnyy-na-spotify/
https://gazeta.ua/articles/life/_skilki-ukrayinciv-dosi-divlyatsya-rosijski-seriali-ta-sluhayut-muziku-krayiniagresorki-opituvannya/1107776
https://gazeta.ua/articles/life/_skilki-ukrayinciv-dosi-divlyatsya-rosijski-seriali-ta-sluhayut-muziku-krayiniagresorki-opituvannya/1107776
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https://detector.media/infospace/article/201743/2022-08-09-yak-protydiyaty-

naratyvam-rosiyskoi-dezinformatsii-v-ukrainskykh-i-svitovykh-media/. 

 

Краєзнавство 

48. У Кропивницькому презентували книгу краєзнавця Володимира 

Поліщука (фото, відео) [Електронний ресурс] // Інформ. портал «Гречка» : [сайт]. – 

2022. – 28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата 

звернення: 29.08.2022. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/70805-u-kropyvnytskomu-prezentuvaly-knyhu-

kraieznavtsia-volodymyra-polishchuka-foto-video. 

Презентація книги «Від Лишневського до Віньковського» краєзнавця, 

журналіста В. Поліщука (м. Кропивницький, 2022) в ОУНБ ім. Д. Чижевського 

(м. Кропивницький).  
 

Благодійництво, меценатство, спонсорство, волонтерство 

49. Асадчева, Тетяна. Доки малюють діти – життя триває: у столиці 

презентують зворушливий артпроєкт [Електронний ресурс] / Тетяна Асадчева // 

Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 03.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69705/. 

Про благодійну виставку «Baranovsky. Ukraina. Діти», що поєднує  

картини та інсталяції художника А. Барановського й роботи  талановитих 

українських дітей, у Premier Palace Hotel Kyiv (м. Київ). 

50. Вауліна, Фаїна. Українці Канади продадуть лоти від Тіни Кароль, 

Віталія Кличка та ONUKA на благодійному аукціоні [Електронний ресурс] : 

виручені кошти будуть передані на потреби 93-ї бригади «Холодний Яр» / Фаїна 

Вауліна // Дзеркало тижня. Україна : [інтернет-версія]. – 2022. – 16 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://zn.ua/ukr/CULTURE/ukrajintsi-kanadi-prodadut-loti-vid-tini-karol-vitalija-

klichka-ta-onuka-na-blahodijnomu-auktsioni.html.+діас 

51. Джерелейко, Анатолій. «Дякую, солдате, за життя» [Електронний 

ресурс] / Анатолій Джерелейко // Зоря Полтавщини : [інтернет-версія]. – 2022. – 

18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

http://zorya.poltava.ua/djakuju-soldate-za-zhittja/. 

Про благодійний концерт «Дякую, солдате, за життя» учасників 

дитячого волонтерського колективу «Діти України» у Котелевському палаці 

дозвілля «Скіфія» (Полтавська обл.).  

52. Для створення Музею науки. Президент МАН виставив на продаж 

колекцію картин [Електронний ресурс] : президент Малої академії наук України 

Станіслав Довгий передав для продажу колекцію з понад 80 картин відомих 

українських художників із власної сімейної колекції. Гроші від продажу підуть 

на створення Музею науки в Ужгороді та підтримку ЗСУ // Новое время : 

https://detector.media/infospace/article/201743/2022-08-09-yak-protydiyaty-naratyvam-rosiyskoi-dezinformatsii-v-ukrainskykh-i-svitovykh-media/
https://detector.media/infospace/article/201743/2022-08-09-yak-protydiyaty-naratyvam-rosiyskoi-dezinformatsii-v-ukrainskykh-i-svitovykh-media/
https://gre4ka.info/suspilstvo/70805-u-kropyvnytskomu-prezentuvaly-knyhu-kraieznavtsia-volodymyra-polishchuka-foto-video
https://gre4ka.info/suspilstvo/70805-u-kropyvnytskomu-prezentuvaly-knyhu-kraieznavtsia-volodymyra-polishchuka-foto-video
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69705/
https://zn.ua/ukr/CULTURE/ukrajintsi-kanadi-prodadut-loti-vid-tini-karol-vitalija-klichka-ta-onuka-na-blahodijnomu-auktsioni.html.+діас
https://zn.ua/ukr/CULTURE/ukrajintsi-kanadi-prodadut-loti-vid-tini-karol-vitalija-klichka-ta-onuka-na-blahodijnomu-auktsioni.html.+діас
http://zorya.poltava.ua/djakuju-soldate-za-zhittja/
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[інтернет-версія]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 10.08.2022. 

https://nv.ua/ukr/art/prezident-man-vistaviv-na-prodazh-kolekciyu-kartin-shchob-

finansuvati-muzey-nauki-50262286.html.1  

53. Добра новина з археологічного заповідника «Ольвія» [Електронний 

ресурс] // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 2022. – 11 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2022. 

https://vn.mk.ua/dobra-novyna-z-arheologichnogo-zapovidnyka-olviya/. 

Про отримання гранту від ALIPH Foundation, за посередництва 

Благодійного фонду «“Ольвийский меценат” семьи Крапивиных» на збереження 

колекцій наукових фондів та посилення безпекової складової Нац. історико-

археологічного заповідника «Ольвія» НАН України (Миколаївська обл.), а також 

придбане і встановлене обладнання на кошти гранту.  

54. Дурманенко, Олександр. «Запалити серця спільною піснею»: унікальне 

музичне дійство «Хорія» об’єднало в Луцьку сотні небайдужих. Фоторепортаж  

[Електронний ресурс] / Олександр Дурманенко // Волин. новини : інформ. 

агентство : [сайт]. – 2022. – 21 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозапис. – Дата звернення: 23.08.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/zapalyty-sertsia-spilnoiu-pisneiu-unikalne-

muzychne-diystvo-khoriia-obyednalo-v-lutsku-sotni-nebayduzhykh-fotoreportazh/. 

Про концерт творчих хорових колективів у межах благодійного марафону 

«Хорія» та до Дня Незалежності України у м. Луцьку.  

55. Зеленюк, Віктор. «Маестро»… від юних музикантів [Електронний 

ресурс] / Віктор Зеленюк // Вінниччина : [інтернет-версія]. – 2022. – 4 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.08.2022. 

http://vinnichina.info/2022/08/04/маестро-від-юних-музикантів/. 

Про благодійні концерти Зразкового дитячого духового оркестру 

Браїлівського БК (Вінницька обл.) під керівництвом В. Тодосюка для збору 

коштів на підтримку ЗСУ та творчість колективу. 

56. Катаєва, Марія. Столична бібліотека для дітей влаштовує благодійний 

ярмарок на підтримку ЗСУ [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 25.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70678/. 

Про благодійний ярмарок, організований Центральною бібліотекою  

ім. Т. Шевченка для дітей м. Києва. 

57. Козирєва, Тетяна. Shelter Fest : на Львівщині розпочався фестиваль 

«Твоє культурне укриття» на підтримку ЗСУ [Електронний ресурс] : [про хід та 

учасників] / Тетяна Козирєва // День : [інтернет-версія]. – 2022. – 31 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.08.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/shelter-fest. 

                                                           
1 Див. також: Асадчева, Тетяна. Очільник МАН [Станіслав Довгий] виставив на продаж власну колекцію картин 

для створення Музею науки в Ужгороді [Електронний ресурс] / Тетяна Асадчева // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. 

2022. 11 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 12.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70128/. 

https://nv.ua/ukr/art/prezident-man-vistaviv-na-prodazh-kolekciyu-kartin-shchob-finansuvati-muzey-nauki-50262286.html
https://nv.ua/ukr/art/prezident-man-vistaviv-na-prodazh-kolekciyu-kartin-shchob-finansuvati-muzey-nauki-50262286.html
https://vn.mk.ua/dobra-novyna-z-arheologichnogo-zapovidnyka-olviya/
https://www.volynnews.com/news/all/zapalyty-sertsia-spilnoiu-pisneiu-unikalne-muzychne-diystvo-khoriia-obyednalo-v-lutsku-sotni-nebayduzhykh-fotoreportazh/
https://www.volynnews.com/news/all/zapalyty-sertsia-spilnoiu-pisneiu-unikalne-muzychne-diystvo-khoriia-obyednalo-v-lutsku-sotni-nebayduzhykh-fotoreportazh/
http://vinnichina.info/2022/08/04/маестро-від-юних-музикантів/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70678/
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/shelter-fest
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70128/
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58. Комарі, Альберт. Майстри народного мистецтва різних регіонів у 

Чернівцях об’єднали свої зусилля на підтримку ЗСУ [Електронний ресурс] / 

Альберт Комарі // Стожари : сайт укр. діаспори. – 2022. – 2 серп. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2022. 

https://svitua.org/2022/08/02/majstry-narodnogo-mystecztva-riznyh-regioniv-u-

chernivczyah-obyednaly-svoyi-zusyllya-na-pidtrymku-zsu/. 

Про виставку-продаж «#захистимо Україну #save Ukraine» робіт  

майстрів народного мистецтва, створених переважно за час війни, у 

мистецькому центрі «АРТ-простір на Кохановського» (м. Чернівці). 

59. Купуйте «Мистецтво перемоги» задля перемоги [Електронний ресурс] // 

Новини Закарпаття : [інтернет-версія]. – 2022. – 13 серп. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 15.08.2022. 

http://novzak.uz.ua/news/kupujte-mystetstvo-peremogy-zadlya-peremogy/. 

Благодійна виставка-продаж «Мистецтво перемоги» робіт 

представників закарпатської школи образотворчого мистецтва у Закарпат-

ському обл. худож. музеї ім. Й. Бокшая (м. Ужгород). 

60. Луцькі парафії разом із артистами збирали гроші для ЗСУ 

[Електронний ресурс] // Район Культура : [інтернет-вид.]. – 2022. – 4 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/533652-lutski-parafii-razom-iz-artistami-zbirali-

groshi-dlya-zsu. 

Про благодійні концерти народного аматорського хорового колективу 

ветеранів Волині «Злагода» (керівник І. Баранюк) у храмах м. Луцька.  

61. Малюнки українських дітей наближають перемогу. Виставку 

«Сміливість бути поруч» відкрили у Варшаві [Електронний ресурс] : 5 серпня 

2022 року в Українському домі у Варшаві Кредобанк та БО «Благодійний фонд 

«Фундація Кредо» відкрили благодійну виставку дитячих малюнків для збору 

коштів на освітні потреби дітей, що постраждали від війни // Високий Замок : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 8 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 09.08.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/469354-maliunky-ukrainskykh-ditei-nablyzhaiut-peremohu-

vystavku-smilyvist-buty-poruch-vidkryly-u-varshavi-2. 

62. Міська бібліотека Праги отримала книжки з колекції посла України у 

Чехії та його дружини [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3544059-miska-biblioteka-pragi-otrimala-

knizki-z-kolekcii-posla-ukraini-u-cehii-ta-jogo-druzini.html. 

Про передання послом України у Чехії Є. Перебийносом Міській бібліотеці 

у м. Празі українських книжок із особистої бібліотеки.  

63. Салюк, Андрій. «Якщо прийде москаль, не буде у нас ні культури, ні 

спадщини» [Електронний ресурс] / Андрій Салюк ; [розмовляла] К. Сліпченко // 

Культура. Новини культури України : [сайт]. – 2022. – 8 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.08.2022. 

https://svitua.org/2022/08/02/majstry-narodnogo-mystecztva-riznyh-regioniv-u-chernivczyah-obyednaly-svoyi-zusyllya-na-pidtrymku-zsu/
https://svitua.org/2022/08/02/majstry-narodnogo-mystecztva-riznyh-regioniv-u-chernivczyah-obyednaly-svoyi-zusyllya-na-pidtrymku-zsu/
https://svitua.org/2022/08/02/majstry-narodnogo-mystecztva-riznyh-regioniv-u-chernivczyah-obyednaly-svoyi-zusyllya-na-pidtrymku-zsu/
https://svitua.org/2022/08/02/majstry-narodnogo-mystecztva-riznyh-regioniv-u-chernivczyah-obyednaly-svoyi-zusyllya-na-pidtrymku-zsu/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUGTjdZqxGt7WXxawKVB1FjYZqjLcFZQA5YFDiKGvsMLc3Dv0xQc6FlzRuZb_R0jExdAGIFybGPk_GN9nS-UN1m716NgaEy8WvDBQEvJ5iL7RsFV-_5kNDFjDSodqkkCPdl8r_-R6lGYqceB9ezpRv2iZTFYhbBDo-NKuGuQw_msTLdUqS93FHQ7teJs9T_p4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/save?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUGTjdZqxGt7WXxawKVB1FjYZqjLcFZQA5YFDiKGvsMLc3Dv0xQc6FlzRuZb_R0jExdAGIFybGPk_GN9nS-UN1m716NgaEy8WvDBQEvJ5iL7RsFV-_5kNDFjDSodqkkCPdl8r_-R6lGYqceB9ezpRv2iZTFYhbBDo-NKuGuQw_msTLdUqS93FHQ7teJs9T_p4&__tn__=*NK-R
http://novzak.uz.ua/news/kupujte-mystetstvo-peremogy-zadlya-peremogy/
https://kultura.rayon.in.ua/news/533652-lutski-parafii-razom-iz-artistami-zbirali-groshi-dlya-zsu
https://kultura.rayon.in.ua/news/533652-lutski-parafii-razom-iz-artistami-zbirali-groshi-dlya-zsu
https://wz.lviv.ua/news/469354-maliunky-ukrainskykh-ditei-nablyzhaiut-peremohu-vystavku-smilyvist-buty-poruch-vidkryly-u-varshavi-2
https://wz.lviv.ua/news/469354-maliunky-ukrainskykh-ditei-nablyzhaiut-peremohu-vystavku-smilyvist-buty-poruch-vidkryly-u-varshavi-2
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3544059-miska-biblioteka-pragi-otrimala-knizki-z-kolekcii-posla-ukraini-u-cehii-ta-jogo-druzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3544059-miska-biblioteka-pragi-otrimala-knizki-z-kolekcii-posla-ukraini-u-cehii-ta-jogo-druzini.html
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https://cultua.media/culture/actual-novini/iakshcho-pryjde-moskal-ne-bude-u-nas-ni-

kultury-ni-spadshchyny/. 

Президент благодійного фонду «Збереження історико-архітектурної 

спадщини міста Львова», віцепрезидент Українського комітету ICOMOS, 

голова ради Львівської обл. організації Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури про те, як зробити волонтерство ефективним 

та вберегти пам’ятки від московської навали. 

64. Черкасець, Олена. В Україні почали збирати кошти на відбудову 

культурних пам’яток [Електронний ресурс] / Олена Черкасець // Україна молода 

: [інтернет-версія]. – 2022. – 22 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 25.08.2022.  

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168922. 

Про проєкт зі збору коштів на відбудову культурних пам’яток, що були 

пошкоджені під час обстрілів та бомбувань російськими військами, ініційований 

МКІПУ спільно з компанією Vodafone Україна.  

 Див. № 31, 95, 113, 123, 145, 146, 148, 155, 157, 160, 165, 172, 179, 181, 207. 

 

Соціальні культурно-мистецькі проєкти та ініціативи 

65. В Івано-Франківську відкрилася фотовиставка «Втрачений дім» 

[Електронний ресурс] : в Івано-Франківську, в Музеї мистецтв Прикарпаття, 

відкрили фотовиставку «Втрачений дім», до якої увійшли 22 історії та портрети 

людей, яким довелось втікати з рідного дому від російських ракет // Укрінформ 

: [інтернет-платформа]. – 2022. – 30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 31.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3561096-v-ivanofrankivsku-vidkrilasa-

fotovistavka-vtracenij-dim.html. 

66. У [Кмитівському] музеї [образотворчого мистецтва ім. Й. Буханчука] 

на Житомирщині стартував культурний проєкт «Підвал» [спрямований на 

психологічну підтримку переселенців] [Електронний ресурс] // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2022. – 30 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 01.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3539972-u-muzei-na-zitomirsini-startuvav-

kulturnij-proekt-pidval.html. 

 Див. № 167. 

 

НАЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ. МОВНІ ПИТАННЯ. 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

67. Безкоштовні мовні курси та україномовний контент для всіх: у Дніпрі 

затвердили [муніципальну] програму [«Українською, будь ласка»] лагідної 

українізації [Електронний ресурс] // Днепр веч. : [інтернет-версія]. – 2022. –  

17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/bezkoshtovni-movni-kursi-ta-ukrayinomovniy-

kontent-dlya-vsih-u-dnipri-zatverdili-programu-lagidnoyi-ukrayinizatsiyi.html. 

https://cultua.media/culture/actual-novini/iakshcho-pryjde-moskal-ne-bude-u-nas-ni-kultury-ni-spadshchyny/
https://cultua.media/culture/actual-novini/iakshcho-pryjde-moskal-ne-bude-u-nas-ni-kultury-ni-spadshchyny/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168922
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3561096-v-ivanofrankivsku-vidkrilasa-fotovistavka-vtracenij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3561096-v-ivanofrankivsku-vidkrilasa-fotovistavka-vtracenij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3539972-u-muzei-na-zitomirsini-startuvav-kulturnij-proekt-pidval.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3539972-u-muzei-na-zitomirsini-startuvav-kulturnij-proekt-pidval.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/bezkoshtovni-movni-kursi-ta-ukrayinomovniy-kontent-dlya-vsih-u-dnipri-zatverdili-programu-lagidnoyi-ukrayinizatsiyi.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/bezkoshtovni-movni-kursi-ta-ukrayinomovniy-kontent-dlya-vsih-u-dnipri-zatverdili-programu-lagidnoyi-ukrayinizatsiyi.html
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68. Вивчай рідну мову! [Електронний ресурс] : [наведено перелік інтернет-

ресурсів, за допомогою яких можна опанувати українську мову] // Уряд. кур’єр : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 10.08.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/vivchaj-ridnu-movu1/. 

69. Деркач, Марія. Переселенці, гайда на безкоштовні курси української! 

[Електронний ресурс] : у місті Лева стартує четвертий курс Всеукраїнського 

мовного проєкту «Єдині» / Марія Деркач // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 

2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

03.08.2022.  

https://wz.lviv.ua/news/468385-pereselentsi-haida-na-bezkoshtovni-kursy-ukrainskoi. 

70. Ківа, Ія. Вісім історій: чому російськомовні перейшли на українську 

[Електронний ресурс] / Ія Ківа, Анна Ставиченко, Ілона Демченко [та ін.] ; 

[записала] Н. Корнієнко // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : 

[портал]. – 2022.– 15 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.08.2022. 

https://chytomo.com/visim-istorij-chomu-rosijskomovni-perejshly-na-ukrainsku/. 

Поетка, музикознавиця та культурна менеджерка про перехід на 

українську мову. 

71. Кремінь, Тарас. Світові ЗМІ зазначають про спротив мові окупанта в 

Україні [Електронний ресурс] : [огляд публікацій] / Тарас Кремінь // LB.ua : 

[сайт]. – 2022. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

02.08.2022. 

https://lb.ua/blog/taras_kremin/524923_svitovi_zmi_zaznachayut_pro_sprotiv.html. 

72. Масенко, Лариса. «Відкату назад вже не буде»: мовознавиця Лариса 

Масенко про відродження української мови після російського колоніалізму 

[Електронний ресурс] / Лариса Масенко ; [розмовляла] О. Котубей // Суспільне. 

Культура : [сайт]. – 2022. – 30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.08.2022. 

https://suspilne.media/275991-vidkatu-nazad-vze-ne-bude-movoznavica-larisa-

masenko-pro-vidrodzenna-ukrainskoi-movi-pisla-rosijskogo-kolonializmu/. 

73. Прокаєва, Анастасія. «Тиха українізація»: як на заході України 

переселенцям допомагають вивчати українську мову [Електронний ресурс] / 

Анастасія Прокаєва // Газ. по-українськи : [інтернет-версія]. – 2022. – 21 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://gazeta.ua/articles/politics/_tiha-ukrayinizaciya-yak-na-zahodi-ukrayini-

pereselencyam-dopomagayut-vivchati-ukrayinsku-movu/1106812. 

74. «Ціль агресора – знищити ідентичність будь-якого народу на 

окупованій території»: кримчак В’ячеслав Ломброзо [Електронний ресурс] // 

Суспільне. Культура : [сайт]. – 2022. – 9 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 16.08.2022. 

https://suspilne.media/269359-cil-agresora-znisiti-identicnist-bud-akogo-narodu-na-

okupovanij-teritorii-krimcak-vaceslav-lombrozo/. 

Наведено розповідь заступника голови Міжнародної громадської 

організації «Фонд досліджень та підтримки корінних народів Криму»  

https://ukurier.gov.ua/uk/news/vivchaj-ridnu-movu1/
https://wz.lviv.ua/news/468385-pereselentsi-haida-na-bezkoshtovni-kursy-ukrainskoi
https://chytomo.com/visim-istorij-chomu-rosijskomovni-perejshly-na-ukrainsku/
https://lb.ua/blog/taras_kremin/524923_svitovi_zmi_zaznachayut_pro_sprotiv.html
https://suspilne.media/275991-vidkatu-nazad-vze-ne-bude-movoznavica-larisa-masenko-pro-vidrodzenna-ukrainskoi-movi-pisla-rosijskogo-kolonializmu/
https://suspilne.media/275991-vidkatu-nazad-vze-ne-bude-movoznavica-larisa-masenko-pro-vidrodzenna-ukrainskoi-movi-pisla-rosijskogo-kolonializmu/
https://gazeta.ua/articles/politics/_tiha-ukrayinizaciya-yak-na-zahodi-ukrayini-pereselencyam-dopomagayut-vivchati-ukrayinsku-movu/1106812
https://gazeta.ua/articles/politics/_tiha-ukrayinizaciya-yak-na-zahodi-ukrayini-pereselencyam-dopomagayut-vivchati-ukrayinsku-movu/1106812
https://suspilne.media/269359-cil-agresora-znisiti-identicnist-bud-akogo-narodu-na-okupovanij-teritorii-krimcak-vaceslav-lombrozo/
https://suspilne.media/269359-cil-agresora-znisiti-identicnist-bud-akogo-narodu-na-okupovanij-teritorii-krimcak-vaceslav-lombrozo/
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В. Ломброзо про те, як живуть зараз представники корінних народів Криму. До 

Міжнародного дня корінних народів. 

75. Як у луцькій бібліотеці [Бібліотеці-філії № 10 Луцької міської 

централізованої бібліотечної системи] переселенці вивчають українську мову 

[Електронний ресурс] // Район. Луцьк : [онлайн-вид.]. – 2022. – 4 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://lutsk.rayon.in.ua/news/533755-u-lutskiy-bibliotetsi-pereselentsi-vivchayut-

ukrainsku-movu. 
 

Мовна політика держави 

76. Англійській мові в Україні хочуть надати особливий статус: що 

зміниться [Електронний ресурс] // Район. Культура : [сайт]. – 2022. – 13 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/535528-angliyskiy-movi-v-ukraini-khochut-nadati-

osobliviy-status-shcho-zminitsya. 

Про розроблення МКІПУ законопроєкту про особливий статус англійської 

мови в Україні як мови міжнародного спілкування. 

77. Бриж, Євген. Усе, що ви хотіли спитати про нові норми мовного закону, 

але соромилися [Електронний ресурс] / Євген Бриж // Детектор медіа : [інтернет-

вид.]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

17.08.2022. 

https://ms.detector.media/trendi/post/30025/2022-08-10-use-shcho-vy-khotily-

spytaty-pro-novi-normy-movnogo-zakonu-ale-soromylysya/. 

Наведено відповіді на найпоширеніші запитання щодо вимог Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

78. Кремінь, Тарас. Держава має допомогти українцям перейти на 

українську, інтерес до якої зріс на тлі війни – Кремінь [Електронний ресурс] : 

[інтерв’ю] / Тарас Кремінь // Радіо Свобода : [сайт]. – 2022.– 15 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2022. 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kremin-ukrainska-mova/31989856.html. 

Уповноважений із захисту державної мови про необхідність ухвалення 

спеціальної Державної програми опанування українською мовою, щоб 

допомогти громадянам України перейти на українську мову спілкування, 

перспективи утвердження міжнародного статусу української мови з 

наближенням країни до ЄС, а також перспективи для англійської та інших 

іноземних мов в Україні. 
 

Декомунізація, подолання наслідків русифікації та тоталітаризму 

79. В Україні досі більше бібліотек, названих на честь діячів країни-

окупанта. Українські назви – в меншості [Електронний ресурс] : [наведено 

рейтинг російських назв у бібліотеках] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2022. 

– 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://litgazeta.com.ua/news/v-ukraini-dosi-bilshe-bibliotek-nazvanykh-na-chest-

diiachiv-krainy-okupanta-ukrainski-nazvy-v-menshosti/. 

https://lutsk.rayon.in.ua/news/533755-u-lutskiy-bibliotetsi-pereselentsi-vivchayut-ukrainsku-movu
https://lutsk.rayon.in.ua/news/533755-u-lutskiy-bibliotetsi-pereselentsi-vivchayut-ukrainsku-movu
https://kultura.rayon.in.ua/news/535528-angliyskiy-movi-v-ukraini-khochut-nadati-osobliviy-status-shcho-zminitsya
https://kultura.rayon.in.ua/news/535528-angliyskiy-movi-v-ukraini-khochut-nadati-osobliviy-status-shcho-zminitsya
https://ms.detector.media/trendi/post/30025/2022-08-10-use-shcho-vy-khotily-spytaty-pro-novi-normy-movnogo-zakonu-ale-soromylysya/
https://ms.detector.media/trendi/post/30025/2022-08-10-use-shcho-vy-khotily-spytaty-pro-novi-normy-movnogo-zakonu-ale-soromylysya/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kremin-ukrainska-mova/31989856.html
https://litgazeta.com.ua/news/v-ukraini-dosi-bilshe-bibliotek-nazvanykh-na-chest-diiachiv-krainy-okupanta-ukrainski-nazvy-v-menshosti/
https://litgazeta.com.ua/news/v-ukraini-dosi-bilshe-bibliotek-nazvanykh-na-chest-diiachiv-krainy-okupanta-ukrainski-nazvy-v-menshosti/
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80. Вулиці Гагаріна, Пушкіна, Мічуріна: ТОП-10 назв, які експерти 

[Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України  з 

питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму] радять змінити в 

першу чергу [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 

2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3541914-vulici-gagarina-puskina-micurina-

top10-nazv-aki-rekomenduut-perejmenuvati-v-persu-cergu.html. 

81. Гуцалюк, Сергій. Маркери Росії в Одесі та міф про Катерину II. 

Інтерв’ю з керівником Південного відділу інституту нацпам’яті. Відео 

[Електронний ресурс] / Сергій Гуцалюк ; [інтерв’ю вів] М. Кушнір // Суспільне. 

Новини : [сайт]. – 2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозапис. – Дата звернення: 05.08.2022.  

https://suspilne.media/266347-markeri-rosii-v-odesi-ta-mif-pro-katerinu-ii-intervu-z-

kerivnikom-pivdennogo-viddilu-institutu-nacpamati-video/. 

Керівник Південного міжрегіонального відділу Укр. інституту нац. 

пам’яті про маркери Росії в м. Одесі, міф про заснування міста Катериною II 

та позицію міського голови Одеси щодо «зростання ненависті до всього 

російського». 

82. Дорофтей, Олексій. Менше рашистської отрути буде! [Електронний 

ресурс] : із 30 бібліотек Дрогобицької ОТГ [Львівська обл.] списано 37 тис. 752 

книги : [щодо актуалізації фондів публічних бібліотек] / Олексій Дорофтей // 

Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 5 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/468955-menshe-rashystskoi-otruty-bude. 

83. Крутько, Дар’я. Мінкульт чекає запит на демонтаж пам’ятника 

Катерині ІІ в Одесі [Електронний ресурс] : водночас у міністерстві нагадали, що 

першочергово це має бути рішення одеських депутатів / Дар’я Крутько // 

Хмарочос : київ. міськ. журн. : [інтернет-вид.]. – 2022. – 17 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/17/minkult-dast-zgodu-na-demontazh-

pamyatnyka-kateryni-ii-v-odesi/. 

84. Матяш, Таня. У Києві з’явилася вулиця Героїв полку «Азов» та площа 

Героїв УПА [Електронний ресурс] : [про перейменування вулиць, площ, 

провулків столиці за рішенням Київради] / Таня Матяш // LB.ua : [сайт]. – 2022. 

– 25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2022. 

https://lb.ua/society/2022/08/25/527409_kiievi_zyavilasya_vulitsya_geroiv_polku.ht

ml. 

85. Неїжмак, Василь. Полтавщина: У Кременчуці стартував процес масової 

деколонізації назв вулиць [Електронний ресурс] : на сесії Кременчуцької 

міськради депутати прийняли рішення про перейменування вулиць / Василь 

Неїжмак // Голос України: [інтернет-версія]. – 2022. – 14 серп. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.08.22. 

http://www.golos.com.ua/news/167002. 

86. Нитка, Василь. Закарпаття: Чи демонтують пам’ятник радянському 

солдатові? [Електронний ресурс] : у мережі «Фейсбук» поширюється звернення 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3541914-vulici-gagarina-puskina-micurina-top10-nazv-aki-rekomenduut-perejmenuvati-v-persu-cergu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3541914-vulici-gagarina-puskina-micurina-top10-nazv-aki-rekomenduut-perejmenuvati-v-persu-cergu.html
https://suspilne.media/266347-markeri-rosii-v-odesi-ta-mif-pro-katerinu-ii-intervu-z-kerivnikom-pivdennogo-viddilu-institutu-nacpamati-video/
https://suspilne.media/266347-markeri-rosii-v-odesi-ta-mif-pro-katerinu-ii-intervu-z-kerivnikom-pivdennogo-viddilu-institutu-nacpamati-video/
https://wz.lviv.ua/news/468955-menshe-rashystskoi-otruty-bude
https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/17/minkult-dast-zgodu-na-demontazh-pamyatnyka-kateryni-ii-v-odesi/
https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/17/minkult-dast-zgodu-na-demontazh-pamyatnyka-kateryni-ii-v-odesi/
https://lb.ua/society/2022/08/25/527409_kiievi_zyavilasya_vulitsya_geroiv_polku.html
https://lb.ua/society/2022/08/25/527409_kiievi_zyavilasya_vulitsya_geroiv_polku.html
http://www.golos.com.ua/news/167002
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закарпатців на збір підписів щодо демонтажу пам’ятника радянському солдату 

на кордоні зі Словаччиною і декомунізації Пагорба Слави на цвинтарі 

«Кальварія» в Ужгороді : [наведено текст звернення] / Василь Нитка // Голос 

України: [інтернет-версія]. – 2022. – 22 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 22.08.22. 

http://www.golos.com.ua/news/1674561. 

87. П’ятаченко, Сергій. Краєзнавець Сергій П’ятаченко: «Карта Сум 

очищується від будь-яких міток «рускава міра»  [Електронний ресурс] / Сергій 

П’ятаченко ; [інтерв’ю взяв] О. Вертіль // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2022. 

– 20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krayeznavec-sergij-pyatachenko-karta-sum-

ochishuye/. 

Краєзнавець, письменник, громадський діяч, член робочої групи з 

проведення експертного обговорення дерусифікації топонімів міста Суми  про 

розгляд електронних петицій та пропозицій від громадськості та визначення 

принципів перейменування та їх узгодження із законодавчою базою,   

перейменування вулиць міста в різні періоди історії країни, роботу з формування 

системних пропозицій щодо надання нових проукраїнських назв сумським 

вулицям, які заплановано перейменувати.  

88. Скрипник, Віктор. Вінниця: Депутати підтримали бібліотекарів – 

книгозбірня не носитиме ім’я росіянина [Електронний ресурс] / Віктор Скрипник 

// Голос України : [інтернет-версія]. – 2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/166297. 

Про рішення депутатів Вінницької облради щодо перейменування 

Вінницької ОУНБ ім. К. Тімірязєва.  

89. Сулима, Сергій. У Чернівцях сьогодні вранці демонтували пам’ятник 

радянським солдатам на Соборній площі міста [Електронний ресурс] / Сергій 

Сулима // Голос України: [інтернет-версія]. – 2022. – 14 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.08.22. 

http://www.golos.com.ua/news/166906. 

90. Ткаченко: Зносити пам’ятники Булґакову було б дивно [Електронний 

ресурс] : міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 

вважає, що потрібно відділяти творчість російських діячів культури від їхнього 

ставлення до України. Про це він заявив в інтервʼю онлайн-медіа «Свідомі» // 

Читомо : культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2022.– 17 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://chytomo.com/tkachenko-znosyty-pam-iatnyky-bulgakovu-bulo-b-dyvno/. 

91. Ткачук, Борис. [Міністр культури та інформаційної політики України 

Олександр] Ткаченко розповів, коли може початись демонтаж герба СРСР на 

                                                           
1 Буркут, Ігор. Ігор Буркут: «Пам’ятник споруджували німецькі військовополонені» [Електронний ресурс]: 

[політолог про те, чому демонтаж монумента Перемоги в м. Чернівцях є важливим та потрібним рішенням] / Ігор 

Буркут ; [записав] А. Комарі // Стожари : сайт укр. діаспори. 2022. 17 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. 

Дата звернення: 18.08.2022. https://svitua.org/2022/08/17/igor-burkut-pamyatnyk-sporudzhuvaly-nimeczki-

vijskovopoloneni/. 

http://www.golos.com.ua/news/167456
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krayeznavec-sergij-pyatachenko-karta-sum-ochishuye/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krayeznavec-sergij-pyatachenko-karta-sum-ochishuye/
http://www.golos.com.ua/news/166297
http://www.golos.com.ua/news/166906
https://chytomo.com/tkachenko-znosyty-pam-iatnyky-bulgakovu-bulo-b-dyvno/
https://svitua.org/2022/08/17/igor-burkut-pamyatnyk-sporudzhuvaly-nimeczki-vijskovopoloneni/
https://svitua.org/2022/08/17/igor-burkut-pamyatnyk-sporudzhuvaly-nimeczki-vijskovopoloneni/
https://svitua.org/2022/08/17/igor-burkut-pamyatnyk-sporudzhuvaly-nimeczki-vijskovopoloneni/
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[монументі] «Батьківщині-матері» [м. Київ] [Електронний ресурс] / Борис 

Ткачук // Громад. телебачення : [сайт]. – 2022. – 11 серп. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2022. 

https://hromadske.ua/posts/tkachenko-rozpoviv-koli-mozhe-pochatis-demontazh-

gerba-srsr-na-batkivshini-materi1. 
 

Персоналії діячів української культури 

92. [Власюк, Олександр]. Сашко Лірник: Українська культура не має 

зникати з ефіру, бо зараз йде війна за наше буття [Електронний ресурс] / 

[Олександр Власюк] Сашко Лірник ; [розмову вела] Н. Марків // Вечір. Київ : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 13 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозаписи. – Дата звернення: 15.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70087/. 

Казкар-лірник про актуальність казки під час війни, свою творчість та 

громадську діяльність. 

 Див. № 151. 

Присудження премій у галузі культури 

93. Сергій Жадан став лауреатом престижної літературної премії 

[Електронний ресурс] : український поет і письменник став лауреатом 

[міжнародної] літературної премії імені Єжи Ґедройця у 2022 році // Волинь-нова : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.08.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/223637-serhii-zhadan-stav-laureatom-prestyzhnoi-

literaturnoi-premii. 

94. Скотнікова, Ольга. [Всеукраїнська літературно-мистецька премія] 

«Київська книга року» – 2022: організатори оголосили результати конкурсу 

[Електронний ресурс] / Ольга Скотнікова // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 

2022. – 30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

30.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70849/. 
 

Культура етносів України. Діяльність національно-культурних  

товариств (об’єднань) 

95. Картини, мистецькі вироби, смаколики за донат: у Дніпрі в рамках 

чергового #Art_наступ збирають кошти для допомоги захисникам [Електронний 

ресурс] // Днепр веч. : [інтернет-версія]. – 2022. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 07.08.2022. 

https://dv-gazeta.info/dneprnews/kartini-mistetski-virobi-smakoliki-za-donat-u-

dnipri-v-ramkah-chergovogo-art_nastup-zbirayut-koshti-dlya-dopomogi-

zahisnikam.html. 
                                                           
1Див. також: Бірюкова, Інна. На монументі «Батьківщина-мати» у Києві встановлять тризуб [Електронний 

ресурс] / Інна Бірюкова  // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. 2022. 14 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 15.08.2022. https://vechirniy.kyiv.ua/news/70252/. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70087/
https://www.volyn.com.ua/news/223637-serhii-zhadan-stav-laureatom-prestyzhnoi-literaturnoi-premii
https://www.volyn.com.ua/news/223637-serhii-zhadan-stav-laureatom-prestyzhnoi-literaturnoi-premii
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70849/
https://dv-gazeta.info/dneprnews/kartini-mistetski-virobi-smakoliki-za-donat-u-dnipri-v-ramkah-chergovogo-art_nastup-zbirayut-koshti-dlya-dopomogi-zahisnikam.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/kartini-mistetski-virobi-smakoliki-za-donat-u-dnipri-v-ramkah-chergovogo-art_nastup-zbirayut-koshti-dlya-dopomogi-zahisnikam.html
https://dv-gazeta.info/dneprnews/kartini-mistetski-virobi-smakoliki-za-donat-u-dnipri-v-ramkah-chergovogo-art_nastup-zbirayut-koshti-dlya-dopomogi-zahisnikam.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70252/
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Про участь національно-культурних товариств м. Дніпра у благодійному 

проєкті #Art_наступ.  
 

Українці за кордоном. Культура українського зарубіжжя 

96. Квасниця, Ольга. Українці в Чилі [Електронний ресурс] : у Сантьяго 

відбулася виставка «Мій дім – Україна» [робіт української етнофотографині 

Анни Сенік, фотохудожниці Катерини Крючкової та проєкту мисткині Дарії 

Кольцової «Theory of Protection»] / Ольга Квасниця // День : [інтернет-версія]. – 

2022. – 31 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

01.08.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/ukrayinci-v-chyli. 

97. Комарі, Альберт. Одна з найстаріших українських інституцій у Франції – 

Бібліотека імені Симона Петлюри [Електронний ресурс] / Альберт Комарі // 

Стожари : сайт укр. діаспори. – 2022. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 18.08.2022. 

https://svitua.org/2022/08/03/odna-z-najstarishyh-ukrayinskyh-instytuczij-u-

francziyi-biblioteka-imeni-symona-petlyury/. 

Про історію створення та сьогодення Бібліотеки ім. Симона Петлюри у 

м. Парижі (Франція), необхідність матеріальної підтримки установи з боку 

влади України.  

98. Українська спілка в Аланії передала книги українського видавництва в 

турецьку [державну] бібліотеку [ім. Еміне Хаджикура] [Електронний ресурс] // 

День : [інтернет-версія]. – 2022. – 26 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 26.08.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/220822-ukrayinska-spilka-v-alaniyi-peredala-knygy-

ukrayinskogo-vydavnyctva-v-turecku-biblioteku.  

99. Українці діаспори закликають Міністра культури України припинити 

популяризацію українськими діячами російської культури в Європі 

[Електронний ресурс] : [відкритий лист українських громадських організацій 

Європи до Міністра культури та інформаційної політики України О. Ткаченка] // 

Стожари : сайт укр. діаспори. – 2022. – 30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 05.09.2022. 

https://svitua.org/2022/08/30/ukrayinczi-diaspory-zaklykayut-ministra-kultury-

ukrayiny-prypynyty-populyaryzacziyu-ukrayinskymy-diyachamy-rosijskoyi-kultury-

v-yevropi/. 

 Див. № 28, 32, 134, 139, 149, 234. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

100. Бондар, Анастасія. Анастасія Бондар, Мінкульт: «Робимо все для 

заміщення російського контенту українським» [Електронний ресурс] / Анастасія 

Бондар ; [бесіду вела] О. Білоусенко // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. – 

29 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/ukrayinci-v-chyli
https://svitua.org/2022/08/03/odna-z-najstarishyh-ukrayinskyh-instytuczij-u-francziyi-biblioteka-imeni-symona-petlyury/
https://svitua.org/2022/08/03/odna-z-najstarishyh-ukrayinskyh-instytuczij-u-francziyi-biblioteka-imeni-symona-petlyury/
https://svitua.org/2022/08/03/odna-z-najstarishyh-ukrayinskyh-instytuczij-u-francziyi-biblioteka-imeni-symona-petlyury/
https://svitua.org/2022/08/03/odna-z-najstarishyh-ukrayinskyh-instytuczij-u-francziyi-biblioteka-imeni-symona-petlyury/
https://day.kyiv.ua/uk/news/220822-ukrayinska-spilka-v-alaniyi-peredala-knygy-ukrayinskogo-vydavnyctva-v-turecku-biblioteku
https://day.kyiv.ua/uk/news/220822-ukrayinska-spilka-v-alaniyi-peredala-knygy-ukrayinskogo-vydavnyctva-v-turecku-biblioteku
https://svitua.org/2022/08/30/ukrayinczi-diaspory-zaklykayut-ministra-kultury-ukrayiny-prypynyty-populyaryzacziyu-ukrayinskymy-diyachamy-rosijskoyi-kultury-v-yevropi/
https://svitua.org/2022/08/30/ukrayinczi-diaspory-zaklykayut-ministra-kultury-ukrayiny-prypynyty-populyaryzacziyu-ukrayinskymy-diyachamy-rosijskoyi-kultury-v-yevropi/
https://svitua.org/2022/08/30/ukrayinczi-diaspory-zaklykayut-ministra-kultury-ukrayiny-prypynyty-populyaryzacziyu-ukrayinskymy-diyachamy-rosijskoyi-kultury-v-yevropi/
https://svitua.org/2022/08/30/ukrayinczi-diaspory-zaklykayut-ministra-kultury-ukrayiny-prypynyty-populyaryzacziyu-ukrayinskymy-diyachamy-rosijskoyi-kultury-v-yevropi/
https://svitua.org/2022/08/30/ukrayinczi-diaspory-zaklykayut-ministra-kultury-ukrayiny-prypynyty-populyaryzacziyu-ukrayinskymy-diyachamy-rosijskoyi-kultury-v-yevropi/
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https://ms.detector.media/trendi/post/30145/2022-08-29-anastasiya-bondar-minkult-

robymo-vse-dlya-zamishchennya-rosiyskogo-kontentu-ukrainskym/. 

Заступниця міністра культури та інформаційної політики України з 

питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації про те, що 

таке цифрова трансформація культури і чому вона важлива в умовах війни, про 

збір доказів злочинів окупантів проти культурної спадщини, створення реєстру 

культурних та мистецьких об’єктів, співпрацю з великими медіаплатформами 

на кшталт Netflix та популяризацію українського контенту. 

101. Івашко, Олена. Миколаїв: Місто має культурологічний шанс 

[Електронний ресурс] : в обласному центрі побував міністр культури та 

інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який відвідав сім закладів 

культури: бібліотеки, театри, музеї, обсерваторію : [про питання, що 

обговорювалися під час візиту] / Олена Івашко // Голос України: [інтернет-

версія]. – 2022. – 17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.08.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/167224. 

102. Кошова, Оксана. Новий статус англійської мови в Україні: коли 

очікувати зміни та у яких сферах буде обов’язковою [Електронний ресурс] : 

Міністерство культури та інформаційної політики [України] працює над 

проєктом закону про особливий статус англійської мови в Україні як мови 

міжнародного спілкування / Оксана Кошова // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 

2022. – 13 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

15.08.2022.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70235/. 

103. Крамар, Остап. Мінкульт вибачився за флешмоб з жестом тризуба, 

який обурив людей [Електронний ресурс] / Остап Крамар // Громад. телебачення : 

[сайт]. – 2022. – 23 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

23.08.2022. 

https://hromadske.ua/posts/minkult-vibachivsya-za-fleshmob-z-zhestom-trizuba-

yakij-oburiv-lyudej1. 

104. МКІП [Міністерство культури та інформаційної політики України] 

готує зміни до законодавства щодо евакуації музеїв [Електронний ресурс] // Your 

Art : [інтернет-журн.]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 16.08.2022. 

https://supportyourart.com/news/mkip-gotuye-zminy-do-zakonodavstva-shhodo-

evakuacziyi-muzeyiv/. 

Про заяву міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка в інтерв’ю під час телемарафону.  

                                                           
1 Див. також: «Перекреативили». У Мінкульті визнали єдиним можливим жестом-вітанням до Дня Незалежності 

«тризуб Чорновола» [Електронний ресурс] // Новое время : [інтернет-версія]. 2022. 22 серп. Назва з екрана. Текст. 

і граф. дані. Дата звернення: 24.08.2022. https://nv.ua/ukr/art/u-minkulti-vibachilis-za-ideyu-iz-zhestom-trizubom-

novini-ukrajini-50264857.html; Родак, Катерина. Мінкульт вигадав новий символ тризуба і зганьбився 

[Електронний ресурс] / Катерина Родак // Zaxid.net : [інтернет-вид.]. 2022. 22 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. 

дані. Дата звернення: 25.08.2022. https://zaxid.net/minkult_vigadav_noviy_simvol_trizuba_i_zganbivsya_n1548398. 

https://ms.detector.media/trendi/post/30145/2022-08-29-anastasiya-bondar-minkult-robymo-vse-dlya-zamishchennya-rosiyskogo-kontentu-ukrainskym/
https://ms.detector.media/trendi/post/30145/2022-08-29-anastasiya-bondar-minkult-robymo-vse-dlya-zamishchennya-rosiyskogo-kontentu-ukrainskym/
http://www.golos.com.ua/news/167224
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70235/
https://hromadske.ua/posts/minkult-vibachivsya-za-fleshmob-z-zhestom-trizuba-yakij-oburiv-lyudej
https://hromadske.ua/posts/minkult-vibachivsya-za-fleshmob-z-zhestom-trizuba-yakij-oburiv-lyudej
https://supportyourart.com/news/mkip-gotuye-zminy-do-zakonodavstva-shhodo-evakuacziyi-muzeyiv/
https://supportyourart.com/news/mkip-gotuye-zminy-do-zakonodavstva-shhodo-evakuacziyi-muzeyiv/
https://nv.ua/ukr/art/u-minkulti-vibachilis-za-ideyu-iz-zhestom-trizubom-novini-ukrajini-50264857.html
https://nv.ua/ukr/art/u-minkulti-vibachilis-za-ideyu-iz-zhestom-trizubom-novini-ukrajini-50264857.html
https://zaxid.net/minkult_vigadav_noviy_simvol_trizuba_i_zganbivsya_n1548398
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105. МКІП [Міністерство культури та інформаційної політики України] 

закликає долучатися до обговорення плану культурного відновлення України 

[Електронний ресурс] : українців запрошують до обговорення проєкту плану 

відновлення України в частині культури та інформаційної політики // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 08.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3543626-mkip-zaklikae-dolucatisa-do-

obgovorenna-planu-kulturnogo-vidnovlenna-ukraini.html. 

106. МКІП [Міністерство культури та інформаційної політики України 

разом із рекламним холдингом WPP] запустило новий проєкт [«Advantage 

Ukraine»] по залученню інвестицій до України [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 26.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3557629-mkip-zapustilo-novij-proekt-po-

zalucennu-investicij-do-ukraini.html. 

107. О 13.30 – брифінг заступниці глави МКІП [Міністерства культури та 

інформаційної політики України] Галини Григоренко [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 5 серп. – Назва з екрана. – Текст. 

дані, відеозапис. – Дата звернення: 15.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3543967-o-1330-brifing-zastupnici-glavi-

mkip-galini-grigorenko.html. 

Відеозапис брифінгу заступниці міністра культури та інформаційної 

політики України Г. Григоренко на тему «Експорт культури як один з 

пріоритетних напрямів роботи МКІПУ в плані відновлення України» у 

Медіацентрі Україна – Укрінформ (м. Київ). 

108. Ткаченко: Викрадені з захоплених територій музейні експонати 

повертатимемо після перемоги [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 17.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3547629-tkacenko-vikradeni-z-zahoplenih-

teritorij-muzejni-eksponati-povertatimemo-pisla-peremogi.html. 

Наведено коментарі міністра культури та інформаційної політики 

України О. Ткаченка, під час його поїздки у м. Запоріжжя, щодо повернення 

музейних експонатів, викрадених з тимчасово захоплених військами РФ 

українських територій, а також щодо навчання у мистецьких закладах освіти  

та роботи закладів культури в містах, розташованих неподалік від зони бойових 

дій. 

109. Ткаченко, Олександр. Дерусифікація, марафон, закон про медіа і 

фінансування культури під час війни – інтерв’ю з Ткаченком [Електронний 

ресурс] / Олександр Ткаченко ; [розмовляв] А. Діхтяренко // Суспільне. Новини : 

[сайт]. – 2022. – 8 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

15.08.2022. 

https://suspilne.media/269052-derusifikacia-marafon-zakon-pro-media-finansuvanna-

kulturi-pid-cas-vijni-intervu-z-tkacenkom/. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3543626-mkip-zaklikae-dolucatisa-do-obgovorenna-planu-kulturnogo-vidnovlenna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3543626-mkip-zaklikae-dolucatisa-do-obgovorenna-planu-kulturnogo-vidnovlenna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3557629-mkip-zapustilo-novij-proekt-po-zalucennu-investicij-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3557629-mkip-zapustilo-novij-proekt-po-zalucennu-investicij-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3543967-o-1330-brifing-zastupnici-glavi-mkip-galini-grigorenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3543967-o-1330-brifing-zastupnici-glavi-mkip-galini-grigorenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3547629-tkacenko-vikradeni-z-zahoplenih-teritorij-muzejni-eksponati-povertatimemo-pisla-peremogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3547629-tkacenko-vikradeni-z-zahoplenih-teritorij-muzejni-eksponati-povertatimemo-pisla-peremogi.html
https://suspilne.media/269052-derusifikacia-marafon-zakon-pro-media-finansuvanna-kulturi-pid-cas-vijni-intervu-z-tkacenkom/
https://suspilne.media/269052-derusifikacia-marafon-zakon-pro-media-finansuvanna-kulturi-pid-cas-vijni-intervu-z-tkacenkom/
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Міністр культури та інформаційної політики України про те, скільки ще 

буде продовжуватися телемарафон "Єдині новини", вихід «Медіа Група 

Україна» з медіаринку, евакуацію музеїв з окупованих територій, закон про 

медіа, колаборації митців із західними партнерами, процес дерусифікації, 

фінансування сфери культури під час війни тощо. 

110. Ткаченко: Час повернути своє – наших героїв, культурних діячів 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 11 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3548564-tkacenko-cas-povernuti-svoe-

nasih-geroiv-kulturnih-diaciv.html. 

Наведено тези виступів міністра культури та інформаційної політики 

України О. Ткаченка та його першого заступника Р. Карандєєва на 

Всеукраїнському форумі лідерів суспільної думки у м. Києві. 

111. У Миколаєві всі заклади культури працюють попри війну – Ткаченко 

[Електронний ресурс] : міністр культури та інформаційної політики Олександр 

Ткаченко у Миколаєві відвідав заклади культури і заявив, що всі вони 

перебувають у гарному стані і продовжують працювати попри війну // 

Укрінформ : [інтернет-вид.]. – 2022.– 18 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3553000-u-mikolaevi-vsi-zakladi-kulturi-

pracuut-popri-vijnu-tkacenko.html. 

 Див. № 64, 99. 

Регіональна культурна політика, культурно-мистецьке життя громад 

112. Козирєва, Тетяна. Вже не понищені і не деформовані [Електронний 

ресурс] : у середмісті Львова ще одні відреставровані двері [за міською 

програмою співфінансування реставрації історичних дверей та брам] 

прикрашатимуть під’їзд історичного будинку / Тетяна Козирєва // День : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.08.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vzhe-ne-ponyshcheni-i-ne-deformovani1. 

113. Повідомили, скільки грошей зібрали для ЗСУ на заходах до Дня міста 

у Володимирі (фото) [Електронний ресурс] : днями Володимир [Волинська обл.]  

відзначив День міста – 1034 роки від першої літописної згадки. Низка заходів, 

які точково відбувались на різних локаціях міста, були спрямовані на збір коштів 

для ЗСУ / [Володимирська міська рада] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2022. – 

1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022.  

https://www.volyn.com.ua/news/222292-povidomyly-skilky-hroshei-zibraly-dlia-zsu-

na-zakhodakh-do-dnia-mista-u-volodymyri-foto. 

 

                                                           
1 Див. також: Козирєва, Тетяна. Німецький фонд Ебергарда Шьока співфінансуватиме реставрацію історичних 

вікон та брам у Львові [Електронний ресурс] / Тетяна Козирєва // День : [інтернет-версія]. 2022. 2 серп. Назва з 

екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 02.08.2022. https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nimeckyy-fond-

ebergarda-shoka-spivfinansuvatyme-restavraciyu-istorychnyh-vikon-ta. 

https://suspilne.media/amp/259814-zakon-pro-oligarhiv-i-vtrati-cerez-vijnu-so-oznacae-zaava-ahmetova-pro-vihid-z-media/
https://suspilne.media/amp/259814-zakon-pro-oligarhiv-i-vtrati-cerez-vijnu-so-oznacae-zaava-ahmetova-pro-vihid-z-media/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3548564-tkacenko-cas-povernuti-svoe-nasih-geroiv-kulturnih-diaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3548564-tkacenko-cas-povernuti-svoe-nasih-geroiv-kulturnih-diaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3553000-u-mikolaevi-vsi-zakladi-kulturi-pracuut-popri-vijnu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3553000-u-mikolaevi-vsi-zakladi-kulturi-pracuut-popri-vijnu-tkacenko.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vzhe-ne-ponyshcheni-i-ne-deformovani
https://www.volyn.com.ua/news/222292-povidomyly-skilky-hroshei-zibraly-dlia-zsu-na-zakhodakh-do-dnia-mista-u-volodymyri-foto
https://www.volyn.com.ua/news/222292-povidomyly-skilky-hroshei-zibraly-dlia-zsu-na-zakhodakh-do-dnia-mista-u-volodymyri-foto
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nimeckyy-fond-ebergarda-shoka-spivfinansuvatyme-restavraciyu-istorychnyh-vikon-ta
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nimeckyy-fond-ebergarda-shoka-spivfinansuvatyme-restavraciyu-istorychnyh-vikon-ta
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Фінансова діяльність, матеріально-технічне забезпечення 

114. У Ковелі оновлюють дитячу бібліотеку (фото) [Електронний ресурс] / 

[Ковельська міська рада] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2022. – 5 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/222665-u-koveli-onovliuiut-dytiachu-biblioteku-

foto. 

Про завершення ремонтних робіт у Ковельській центральній районній 

бібліотеці для дітей (Волинська обл.).  
 Див. № 13. 

Правові питання галузі 

115. Данькова, Наталія. «Важливо зберегти баланс між регулюванням і 

свободою слова та роботи медіа». Експерти та представники індустрії 

коментують новації у законопроєкті «Про медіа». Частина друга [Електронний 

ресурс] / Наталія Данькова, Сергій Денисов // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 

2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

05.08.2022. 

https://detector.media/rinok/article/201508/2022-08-02-vazhlyvo-zberegty-balans-

mizh-regulyuvannyam-i-svobodoyu-slova-ta-roboty-media-eksperty-ta-

predstavnyky-industrii-komentuyut-novatsii-u-zakonoproiekti-pro-media-chastyna-

druga/. 

116. Данькова, Наталія. «Восени ми матимемо нове законодавство у сфері 

медіа». Експерти про новації в законопроєкті «Про медіа». Частина перша 

[Електронний ресурс] / Наталія Данькова // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 

2022. – 30 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

05.08.2022.  

https://detector.media/rinok/article/201448/2022-07-30-voseny-my-matymemo-nove-

zakonodavstvo-u-sferi-media-eksperty-pro-novatsii-v-zakonoproiekti-pro-media-

chastyna-persha/. 

117. Морозов, Олександр. Суд скасував рішення про націоналізацію садиби 

Дмитрієва на Подолі. Що далі [Електронний ресурс]  / Олексій Морозов // The 

Village Україна : [сайт]. – 2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 08.08.2022. 

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/328943-sud-skasuvav-

rishennya-pro-natsionalizatsiyu-sadibi-dmitrieva-na-podoli-scho-dali. 

Про скасування Північним апеляційним господарським судом власного 

рішення стосовно позбавлення компанії «Конвалія-Нерухомість» права 

власності на садибу Дмитрієва на Подолі (м. Київ). 

118. Ольга Герасим’юк [голова Національної ради України з питань 

телебачення та радіомовлення]: У законопроєкті про медіа немає нічого про 

обмеження роботи журналістів чи блогерів [Електронний ресурс] // Детектор 

медіа : [інтернет-вид.]. – 2022.– 15 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 18.08.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/222665-u-koveli-onovliuiut-dytiachu-biblioteku-foto
https://www.volyn.com.ua/news/222665-u-koveli-onovliuiut-dytiachu-biblioteku-foto
https://detector.media/rinok/article/201508/2022-08-02-vazhlyvo-zberegty-balans-mizh-regulyuvannyam-i-svobodoyu-slova-ta-roboty-media-eksperty-ta-predstavnyky-industrii-komentuyut-novatsii-u-zakonoproiekti-pro-media-chastyna-druga/
https://detector.media/rinok/article/201508/2022-08-02-vazhlyvo-zberegty-balans-mizh-regulyuvannyam-i-svobodoyu-slova-ta-roboty-media-eksperty-ta-predstavnyky-industrii-komentuyut-novatsii-u-zakonoproiekti-pro-media-chastyna-druga/
https://detector.media/rinok/article/201508/2022-08-02-vazhlyvo-zberegty-balans-mizh-regulyuvannyam-i-svobodoyu-slova-ta-roboty-media-eksperty-ta-predstavnyky-industrii-komentuyut-novatsii-u-zakonoproiekti-pro-media-chastyna-druga/
https://detector.media/rinok/article/201508/2022-08-02-vazhlyvo-zberegty-balans-mizh-regulyuvannyam-i-svobodoyu-slova-ta-roboty-media-eksperty-ta-predstavnyky-industrii-komentuyut-novatsii-u-zakonoproiekti-pro-media-chastyna-druga/
https://detector.media/rinok/article/201448/2022-07-30-voseny-my-matymemo-nove-zakonodavstvo-u-sferi-media-eksperty-pro-novatsii-v-zakonoproiekti-pro-media-chastyna-persha/
https://detector.media/rinok/article/201448/2022-07-30-voseny-my-matymemo-nove-zakonodavstvo-u-sferi-media-eksperty-pro-novatsii-v-zakonoproiekti-pro-media-chastyna-persha/
https://detector.media/rinok/article/201448/2022-07-30-voseny-my-matymemo-nove-zakonodavstvo-u-sferi-media-eksperty-pro-novatsii-v-zakonoproiekti-pro-media-chastyna-persha/
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/328943-sud-skasuvav-rishennya-pro-natsionalizatsiyu-sadibi-dmitrieva-na-podoli-scho-dali
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/328943-sud-skasuvav-rishennya-pro-natsionalizatsiyu-sadibi-dmitrieva-na-podoli-scho-dali
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https://detector.media/infospace/article/201899/2022-08-15-olga-gerasymyuk-u-

zakonoproiekti-pro-media-nemaie-nichogo-pro-obmezhennya-roboty-zhurnalistiv-

chy-blogeriv/. 

119. Посилення ролі Нацради, відповідь загрозам в інформаційній безпеці 

та регулювання онлайн-медіа: головне з дискусії щодо законопроєкту «Про 

медіа» [Електронний ресурс] // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. – 2 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 05.08.2022.  

https://detector.media/rinok/article/201532/2022-08-02-posylennya-roli-natsrady-

vidpovid-zagrozam-v-informatsiyniy-bezpetsi-ta-regulyuvannya-onlayn-media-

golovne-z-dyskusii-shchodo-zakonoproiektu-pro-media/. 

Головне з виступів учасників круглого столу на тему «Новий закон про 

медіа – крок до імплементації рекомендацій Єврокомісії в рамках отримання 

Україною статусу країни-кандидата ЄС», що відбувся 2 серп. ц. р. в Укрінформі 

(м. Київ)1. 

120. У Турійську зроблять історико-архітектурний опорний план селища 

[Електронний ресурс] // Район. Турійськ : [інтернет-вид.]. – 2022. – 4 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://turiysk.rayon.in.ua/news/533850-u-turiysku-zroblyat-istoriko-arkhitekturniy-

oporniy-plan-selishcha. 

Про задоволення Волинським окружним адміністративним судом позову 

Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави (в особі МКІПУ та 

Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської ОДА) 

щодо визнання протиправною бездіяльність Турійської селищної ради  та 

зобов’язання органу місцевого самоврядування розробити історико-

архітектурний опорний план селища. Це дозволить запобігти самовільній, 

хаотичній або неконтрольованій забудові історичних центрів на території, 

руйнуванню пам’яток історії та культури, а також знищенню історичної 

спадщини громади. 

 Див. № 12, 14, 76, 77, 104. 

 

Освіта. Кадри 

Початкова мистецька освіта  

121. Козирєва, Тетяна. Справжнісінький марафон: львівський оркестр 

виступив на кількох міжнародних фестивалях у Франції [Електронний ресурс] / 

Тетяна Козирєва // День : [інтернет-версія]. – 2022. – 25 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.08.22. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/250822-spravzhnisinkyy-marafon-lvivskyy-orkestr-

vystupyv-na-kilkoh-mizhnarodnyh-festyvalyah-u. 

                                                           
1 Див. також: Поваляєв, Іван. Американський комітет захисту журналістів закликав [Верховну Раду України] 

відхилити законопроєкт про медіа [Електронний ресурс] / Іван Поваляєв // Україна молода : [інтернет-версія]. 

2022. 30 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 01.08.2022.  

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168311/. 

https://detector.media/infospace/article/201899/2022-08-15-olga-gerasymyuk-u-zakonoproiekti-pro-media-nemaie-nichogo-pro-obmezhennya-roboty-zhurnalistiv-chy-blogeriv/
https://detector.media/infospace/article/201899/2022-08-15-olga-gerasymyuk-u-zakonoproiekti-pro-media-nemaie-nichogo-pro-obmezhennya-roboty-zhurnalistiv-chy-blogeriv/
https://detector.media/infospace/article/201899/2022-08-15-olga-gerasymyuk-u-zakonoproiekti-pro-media-nemaie-nichogo-pro-obmezhennya-roboty-zhurnalistiv-chy-blogeriv/
https://detector.media/rinok/article/201532/2022-08-02-posylennya-roli-natsrady-vidpovid-zagrozam-v-informatsiyniy-bezpetsi-ta-regulyuvannya-onlayn-media-golovne-z-dyskusii-shchodo-zakonoproiektu-pro-media/
https://detector.media/rinok/article/201532/2022-08-02-posylennya-roli-natsrady-vidpovid-zagrozam-v-informatsiyniy-bezpetsi-ta-regulyuvannya-onlayn-media-golovne-z-dyskusii-shchodo-zakonoproiektu-pro-media/
https://detector.media/rinok/article/201532/2022-08-02-posylennya-roli-natsrady-vidpovid-zagrozam-v-informatsiyniy-bezpetsi-ta-regulyuvannya-onlayn-media-golovne-z-dyskusii-shchodo-zakonoproiektu-pro-media/
https://turiysk.rayon.in.ua/news/533850-u-turiysku-zroblyat-istoriko-arkhitekturniy-oporniy-plan-selishcha
https://turiysk.rayon.in.ua/news/533850-u-turiysku-zroblyat-istoriko-arkhitekturniy-oporniy-plan-selishcha
https://day.kyiv.ua/uk/news/250822-spravzhnisinkyy-marafon-lvivskyy-orkestr-vystupyv-na-kilkoh-mizhnarodnyh-festyvalyah-u
https://day.kyiv.ua/uk/news/250822-spravzhnisinkyy-marafon-lvivskyy-orkestr-vystupyv-na-kilkoh-mizhnarodnyh-festyvalyah-u
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168311/
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Про досягнення колективу Львівської ДШМ №5 «Львівські фанфари» 

(диригент і худож. керівник оркестру, директор школи – А. Леськів), зокрема 

участь у міжнародних фестивалях духових оркестрів у Франції.  

122. Мукачівські хористи взяли участь у міжнародному конкурсі у Франції 

[Електронний ресурс] // Район Культура : [інтернет-вид.]. – 2022. – 1 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/533646-mukachivski-khoristi-vzyali-uchast-u-

mizhnarodnomu-konkursi-u-frantsii. 

Про участь хору Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків 

(Закарпатська обл.) у ХХХІІІ Міжнародному молодіжному музичному 

фестивалі Eurochestries Charente Maritim (Франція). Худож. керівник і диригент, 

директор школи – з.д.м. України В. Волонтир. 

123. Скрипник, Віктор. Вінниця: Композицію бандуристів «Калиноньки» 

визнали переможною, а кошти передали військовим [Електронний ресурс]  

/ Віктор Скрипник // Голос України : [інтернет-версія]. – 2022. – 11 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/166853. 

Про перемогу капели бандуристів «Калинонька» Вінницької ДМШ № 2  

у I Міжнародному дистанційному фестивалі мистецтв «Джерела талантів» 

(м. Одеса).  

124. Томчук, Ігор. Рясні плоди таланту і наставництва [Електронний 

ресурс] / Ігор Томчук // Житомирщина : [сайт]. – 2022. – 16 серп. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.08.2022. 

https://zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/suchasnyk/3483-riasni-

plody-talantu-i-nastavnytstva. 

Про діяльність педагога Новогуйвинської ДМШ (Житомирська обл.)  

О. Назарчука та творчі здобутки його учнів. 

 Див. № 17, 34. 

Кадри 

 Див. № 124. 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

125. В Індії [м. Нью-Делі] відкрили виставку «Український світ Марії 

Примаченко» [Електронний ресурс] : [організатори: Посольство України в 

Республіці Індія, Польський інститут у Нью-Делі та Індійський міжнародний 

центр у співпраці з Національним музеєм українського народного декоративного 

мистецтва (м. Київ)] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 11 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3548771-v-indii-vidkrili-vistavku-

ukrainskij-svit-marii-primacenko.html. 

126. Україну представили на Единбурзькому культурному саміті [Велика 

Британія]: як пройшов захід [Електронний ресурс] : [про українську програму 

«Культура та свобода»] // Район Культура : [сайт]. – 2022. – 29 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/533646-mukachivski-khoristi-vzyali-uchast-u-mizhnarodnomu-konkursi-u-frantsii
https://kultura.rayon.in.ua/news/533646-mukachivski-khoristi-vzyali-uchast-u-mizhnarodnomu-konkursi-u-frantsii
http://www.golos.com.ua/news/166853
https://zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/suchasnyk/3483-riasni-plody-talantu-i-nastavnytstva
https://zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/suchasnyk/3483-riasni-plody-talantu-i-nastavnytstva
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3548771-v-indii-vidkrili-vistavku-ukrainskij-svit-marii-primacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3548771-v-indii-vidkrili-vistavku-ukrainskij-svit-marii-primacenko.html
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https://kultura.rayon.in.ua/news/538584-ukrainu-predstavili-na-edinburzkomu-

kulturnomu-samiti-yak-proyshov-zakhid. 

127. У Португалії в муніципалітеті Аленкер офіційно запрацював 

Український культурний центр [Електронний ресурс] : [про відкриття центру] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3547390-u-portugalii-v-municipaliteti-

alenker-oficijno-zapracuvav-ukrainskij-kulturnij-centr.html. 

128. У столиці Чорногорії відкрили перший Український центр 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 5 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3544017-u-stolici-cornogorii-vidkrili-

persij-ukrainskij-centr.html. 

Про відкриття в м. Подгориці першого у Чорногорії Українського центру, 

який поєднуватиме функції кризового штабу для надання всебічної підтримки й 

допомоги українцям, які опинилися в Чорногорії через російську агресію проти 

України, та культурно-освітньої платформи для українських дітей та 

дорослих. 

129. У Чорногорії [у м. Херцег-Нові] відкрили новий Український центр 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022.– 17 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3552194-u-cornogorii-vidkrili-novij-

ukrainskij-centr.html. 

 Див. № 18, 19, 32, 61, 93, 165, 218. 

 

Український інститут 

130. Чорна, Світлана. Міжнародний проєкт «Листівки з України» 

розповість правду про путінську агресію [Електронний ресурс] : Український 

інститут за підтримки USAID започаткував міжнародний проєкт «Листівки з 

України» (Postcards from Ukraine) / Світлана Чорна // Голос України: [інтернет-

версія]. – 2022. – 25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.08.22. 

http://www.golos.com.ua/article/363684. 

131. Шейко, Володимир. Володимир Шейко: «Українська культура вийде 

з цієї війни дуже пошрамованою» [Електронний ресурс] / Володимир Шейко ; 

[інтерв’ю вели] С. Кошкіна, К. Білаш // LB.ua : [сайт]. – 2022. – 16 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/08/16/526279_volodimir_sheyko_ukrainska.html. 

Директор Українського інституту про спростування міфу щодо 

виключної величі російської культури, особливості культурної дипломатії під 

час війни та майбутнє культурної сфери України. 
 

https://kultura.rayon.in.ua/news/538584-ukrainu-predstavili-na-edinburzkomu-kulturnomu-samiti-yak-proyshov-zakhid
https://kultura.rayon.in.ua/news/538584-ukrainu-predstavili-na-edinburzkomu-kulturnomu-samiti-yak-proyshov-zakhid
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3547390-u-portugalii-v-municipaliteti-alenker-oficijno-zapracuvav-ukrainskij-kulturnij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3547390-u-portugalii-v-municipaliteti-alenker-oficijno-zapracuvav-ukrainskij-kulturnij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3544017-u-stolici-cornogorii-vidkrili-persij-ukrainskij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3544017-u-stolici-cornogorii-vidkrili-persij-ukrainskij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3552194-u-cornogorii-vidkrili-novij-ukrainskij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3552194-u-cornogorii-vidkrili-novij-ukrainskij-centr.html
http://www.golos.com.ua/article/363684
https://lb.ua/culture/2022/08/16/526279_volodimir_sheyko_ukrainska.html
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Міжнародні фестивалі, конкурси, свята, дні культури, конференції, 

конгреси, міждисциплінарні проєкти 

132. Лесині джерела – 2022: фотозвіт музейних заходів у Новограді-

Волинському [Електронний ресурс] // Район. Історія : [інтернет-вид.]. – 2022. –  

3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.08.2022. 

https://history.rayon.in.ua/news/533590-lesini-dzherela-2022-fotozvit-muzeynikh-

zakhodiv-u-novogradi-volinskomu. 

Про заходи в рамках Міжнародного свята літератури і мистецтв  «Лесині 

джерела» у Новоград-Волинському  літературно-меморіальному музеї Лесі 

Українки (Житомирська обл.). 

133. Меньок, Віра. «Шульцфест – це нескінченність, у якій кожен може 

знайти себе»: директорка фестивалю Віра Меньок [Електронний ресурс] / Віра 

Меньок, Ґжеґож Юзефчук ; [спілкувалася] Н. Колегіна // Тиктор медіа : 

[інтернет-вид.]. – 2022. – 1 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 01.08.2022. 

https://tyktor.media/mandrivka/providnyk/shultsfest-2022/. 

Директорка та артдиректор Х Міжнародного фестивалю Бруно Шульца 

про його організацію у містах Любліні (Польща) і Дрогобичі (Львівська обл.), 

програму, хід та учасників. Також наведено коментарі учасників фестивалю – 

поета і музиканта Г. Семенчука, актора і режисера І. Шарана, художника і 

перформера О. Максимова.  

134. На Фестивалі культурної спадщини в Канаді [м. Едмонтоні] відкрили 

Український павільйон [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 04.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3542827-na-festivali-kulturnoi-spadsini-u-

kanadi-vidkrili-ukrainskij-paviljon.html.  

135. Сулима, Сергій. Чернівці: Попри війну [Міжнародний поетичний 

фестиваль] Meridian Czernowitz таки відбудеться [Електронний ресурс] : 

триватиме фестиваль з 2 по 4 вересня. Як повідомляють організатори, обіцяють 

бути відомі та знакові літератори і громадські діячі : [про учасників і партнерів 

фестивалю] / Сергій Сулима // Голос України: [інтернет-версія]. – 2022. – 14 серп. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.08.22. 

http://www.golos.com.ua/news/166997. 

136. У Північній Македонії провели Український день [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 3 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3542635-u-pivnicnij-makedonii-proveli-

ukrainskij-den.html. 

Про заходи та учасників Українського дня, що відбувся в межах 

Міжнародного культурно-мистецького заходу «Охридське літо» в Північній 

Македонії. 

 Див. № 164. 

 

https://history.rayon.in.ua/news/533590-lesini-dzherela-2022-fotozvit-muzeynikh-zakhodiv-u-novogradi-volinskomu
https://history.rayon.in.ua/news/533590-lesini-dzherela-2022-fotozvit-muzeynikh-zakhodiv-u-novogradi-volinskomu
https://tyktor.media/mandrivka/providnyk/shultsfest-2022/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3542827-na-festivali-kulturnoi-spadsini-u-kanadi-vidkrili-ukrainskij-paviljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3542827-na-festivali-kulturnoi-spadsini-u-kanadi-vidkrili-ukrainskij-paviljon.html
http://www.golos.com.ua/news/166997
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3542635-u-pivnicnij-makedonii-proveli-ukrainskij-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3542635-u-pivnicnij-makedonii-proveli-ukrainskij-den.html
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. ДОЗВІЛЛЯ 

Методи і форми культурно-дозвіллєвої роботи 

Дозвілля 

 Див. № 147. 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. АМАТОРСТВО 

Творчі звіти, конкурси, фестивалі, свята мистецтв 

 Див. № 156. 

Міжнародні фестивалі, конкурси, свята, виставки 

137. Асадчева, Тетяна. «24. До і після»: столичний музей представляє 

зворушливі твори юних митців [Електронний ресурс] / Тетяна Асадчева // Вечір. 

Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 11 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 12.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70141/. 

Про відкриття експозиції «24. До і після» робіт переможців довоєнного  

IV Міжнародного художнього фестивалю Малюй.UA та учасників спеціального 

проєкту цього фестивалю МАЛЮЙ.UA.WAR у Музеї-майстерні Івана 

Кавалерідзе (м. Київ). 

138. Вокальний колектив Павлівської громади [«Вінок з барвінку» клубу с. 

Радовичі (Волинська обл.)] побував на святковому дійстві Трьох Культур в 

Польщі [Електронний ресурс] // Район. Іваничі : [онлайн-вид.]. – 2022. – 2 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2022. 

https://ivanychi.rayon.in.ua/news/533252-vokalniy-kolektiv-pavlivskoi-gromadi-

pobuvav-na-svyatkovomu-diystvi-trokh-kultur-v-polshchi.  

139. Лісовський, Богдан. Ляльки-мотанки нашої землячки – у Данії 

[Електронний ресурс] / Богдан Лісовський // Житомирщина : [сайт]. – 2022. –  

11 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.08.2022. 

http://zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/2016-05-04-19-00-

38/3470-mot. 

Про участь робіт з.м.н.тв. України З. Бугайчук у міжнародній художньо-

мистецькій виставці у м. Орхусі (Данія). Організатор виставки – українка, яка 

мешкає у Данії, І. Кнудсен.  

140. Мишанич, Володимир. «Джерельця Карпат» репрезентували Україну 

в Німеччині на фестивалі в Дармштадті [Електронний ресурс] / Володимир 

Мишанич // Новини Закарпаття : [інтернет-версія]. – 2022. – 13 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.08.2022. 

http://novzak.uz.ua/news/dzhereltsya-karpat-reprezentuvaly-ukrayinu-v-

nimechchyni-na-festyvali-v-darmshtadti/. 

Про участь зразкового дитячого ансамблю народного танцю «Джерельця 

Карпат» (м. Ужгород) у фестивалі «Гайнерфест» у м. Дармштадті, а також 

про виступи в інших містах Німеччини. Керівник ансамблю – з.п.к. України  

Е. Сачко. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70141/
https://ivanychi.rayon.in.ua/news/533252-vokalniy-kolektiv-pavlivskoi-gromadi-pobuvav-na-svyatkovomu-diystvi-trokh-kultur-v-polshchi
https://ivanychi.rayon.in.ua/news/533252-vokalniy-kolektiv-pavlivskoi-gromadi-pobuvav-na-svyatkovomu-diystvi-trokh-kultur-v-polshchi
http://zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/2016-05-04-19-00-38/3470-mot
http://zhytomyrschyna.zt.ua/index.php/2016-05-04-17-27-19/2016-05-04-19-00-38/3470-mot
http://novzak.uz.ua/news/dzhereltsya-karpat-reprezentuvaly-ukrayinu-v-nimechchyni-na-festyvali-v-darmshtadti/
http://novzak.uz.ua/news/dzhereltsya-karpat-reprezentuvaly-ukrayinu-v-nimechchyni-na-festyvali-v-darmshtadti/


31 

141. У Львові стартувала виставка малюнків дітей, які покинули свої 

домівки через війну [Електронний ресурс] : у Львові відкрили виставку малюнків 

дітей «Молитва за Україну» у межах Міжнародного форуму дитячої творчості 

«Золотий мольберт» / [Львів. обл. військова адмін.] // Високий Замок : [інтернет-

версія]. – 2022. – 20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

22.08.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/470924-u-lvovi-startuvala-vystavka-maliunkiv-ditei-iaki-

pokynuly-svoi-domivky-cherez-viinu. 

142. Юні волинські танцюристи показали Україну на острові Сицилія 

(фото) [Електронний ресурс] : зразковий аматорський ансамбль танцю 

«Волиняночка» КЗ «Палац культури міста Луцька» повернувся з далекої 

подорожі на Сицилію [Італія], де брав участь у LI Міжнародному фестивалі 

International Folklore Gala // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2022. – 17 серп. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/223579-iuni-volynski-tantsiurysty-pobuvaly-na-

ostrovi-sytsyliia. 

 Див. № 121–123. 

Види і жанри аматорства 

Образотворче аматорство та народні художні промисли 

143. Як на Турійщині розвивалося соломоплетіння і чому його внесли до 

нематеріальної культурної спадщини України [Електронний ресурс] // Район. 

Турійськ : [інтернет-вид.]. – 2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 03.08.2022. 

https://turiysk.rayon.in.ua/news/533361-yak-na-turiyshchini-rozvivalosya-

solomopletinnya-i-chomu-yogo-vnesli-do-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchini-

ukraini. 

Про включення елемента «Традиція соломоплетіння у Турійській громаді 

Волинської області»  до Нац. переліку нематеріальної культурної спадщини 

України, внесок у відродження давнього ремесла з.м.н.тв. України М. Кравчук 

та про інших майстринь громади. 

 Див. № 156. 

Виставки 

 Див. № 17, 34, 49, 58, 137, 139, 141, 156. 

Персоналії 

144. Волинянка робить унікальні картини з природних матеріалів 

[Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 2022. –  

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

15.08.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/volynianka-robyt-unikalni-kartyny-z-

pryrodnykh-materialiv/. 

Про творчість художниці, педагога  Г. Соколець із с. Гораймівка 

(Колківська ОТГ, Волинська обл.). 

https://wz.lviv.ua/news/470924-u-lvovi-startuvala-vystavka-maliunkiv-ditei-iaki-pokynuly-svoi-domivky-cherez-viinu
https://wz.lviv.ua/news/470924-u-lvovi-startuvala-vystavka-maliunkiv-ditei-iaki-pokynuly-svoi-domivky-cherez-viinu
https://www.volyn.com.ua/news/223579-iuni-volynski-tantsiurysty-pobuvaly-na-ostrovi-sytsyliia
https://www.volyn.com.ua/news/223579-iuni-volynski-tantsiurysty-pobuvaly-na-ostrovi-sytsyliia
https://turiysk.rayon.in.ua/news/533361-yak-na-turiyshchini-rozvivalosya-solomopletinnya-i-chomu-yogo-vnesli-do-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchini-ukraini
https://turiysk.rayon.in.ua/news/533361-yak-na-turiyshchini-rozvivalosya-solomopletinnya-i-chomu-yogo-vnesli-do-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchini-ukraini
https://turiysk.rayon.in.ua/news/533361-yak-na-turiyshchini-rozvivalosya-solomopletinnya-i-chomu-yogo-vnesli-do-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchini-ukraini
https://www.volynnews.com/news/all/volynianka-robyt-unikalni-kartyny-z-pryrodnykh-materialiv/
https://www.volynnews.com/news/all/volynianka-robyt-unikalni-kartyny-z-pryrodnykh-materialiv/
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145. Шаповал, Юрій. «Ще два роки тому малював пророчі картини» 

[Електронний ресурс] : інтерв’ю з молодим художником із Полтави Юрієм 

Шаповалом / Юрій Шаповал ; [розмовляла] Г. Ярема // Високий Замок : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.08.2022. 

https://wz.lviv.ua/interview/470562-shche-dva-roky-tomu-maliuvav-prorochi-

kartyny. 

Художник-аматор про свою творчість, допомогу ЗСУ. 

 

Музичне аматорство  

146. Толмачов, Рубен. Культурний фронт. Як українські хори «Дзвіночок» 

і «Вогник» [Київського палацу дітей та юнацтва] заспівали з The Rolling – 

інтервʼю [Електронний ресурс] / Рубен Толмачов ; [розмовляла] О. Горчинська // 

Новое время : [інтернет-версія]. – 2022. – 9 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 10.08.2022. 

https://nv.ua/ukr/art/ukrajinski-hori-dzvinochok-i-vognik-vistupayut-z-rolling-stones-

u-vidni-ta-zbirayut-groshi-na-zsu-50261299.html. 

Керівник Хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок», співак і 

композитор заслужений артист України про гастрольний тур колективів 

європейськими містами, співпрацю з британським рокгуртом The Rolling Stones, 

благодійну діяльність, учасників колективів, важливість культурної дипломатії 

та творчі плани. 

 Див. № 51, 55, 60, 121, 122, 138. 

 

Театральне аматорство 

147. Зарецька, Тетяна. «Жива історія» української доблесті. В Івано-

Франківську театр-студія оживляє пам’ять про героїчне минуле України і 

зміцнює національну свідомість сучасників [Електронний ресурс] / Тетяна 

Зарецька ; [інтерв’ю вів] І. Лазоришин // Галичина : [інтернет-версія]. – 2022. – 

19 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://galychyna.if.ua/analytic/zhiva-istoriya-ukrayinskoyi-doblesti-v-ivano-

frankivsku-teatr-studiya-ozhivlyaye-pam-yat-pro-geroyichne-minule-ukrayini-i-

zmitsnyuye-natsionalnu-svidomist-suchasnikiv/. 

Керівниця театру-студії «Жива історія» про мету її заснування та 

діяльності, особливості зйомок культурно-просвітницьких фільмів, творчий 

доробок студійців. 

148. У Вараші [Рівненська обл.] презентували виставу про реалії воєнного 

часу [Електронний ресурс] // Район Культура : [сайт]. – 2022. – 30 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2022. 

https://varash.rayon.in.ua/news/538739-u-varashi-prezentuvali-vistavu-pro-realii-

voennogo-chasu. 

https://wz.lviv.ua/interview/470562-shche-dva-roky-tomu-maliuvav-prorochi-kartyny
https://wz.lviv.ua/interview/470562-shche-dva-roky-tomu-maliuvav-prorochi-kartyny
https://nv.ua/ukr/art/ukrajinski-hori-dzvinochok-i-vognik-vistupayut-z-rolling-stones-u-vidni-ta-zbirayut-groshi-na-zsu-50261299.html
https://nv.ua/ukr/art/ukrajinski-hori-dzvinochok-i-vognik-vistupayut-z-rolling-stones-u-vidni-ta-zbirayut-groshi-na-zsu-50261299.html
https://galychyna.if.ua/analytic/zhiva-istoriya-ukrayinskoyi-doblesti-v-ivano-frankivsku-teatr-studiya-ozhivlyaye-pam-yat-pro-geroyichne-minule-ukrayini-i-zmitsnyuye-natsionalnu-svidomist-suchasnikiv/
https://galychyna.if.ua/analytic/zhiva-istoriya-ukrayinskoyi-doblesti-v-ivano-frankivsku-teatr-studiya-ozhivlyaye-pam-yat-pro-geroyichne-minule-ukrayini-i-zmitsnyuye-natsionalnu-svidomist-suchasnikiv/
https://galychyna.if.ua/analytic/zhiva-istoriya-ukrayinskoyi-doblesti-v-ivano-frankivsku-teatr-studiya-ozhivlyaye-pam-yat-pro-geroyichne-minule-ukrayini-i-zmitsnyuye-natsionalnu-svidomist-suchasnikiv/
https://varash.rayon.in.ua/news/538739-u-varashi-prezentuvali-vistavu-pro-realii-voennogo-chasu
https://varash.rayon.in.ua/news/538739-u-varashi-prezentuvali-vistavu-pro-realii-voennogo-chasu
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Прем’єра благодійної вистави «Війна…мама…діти…» у виконанні 

акторів-аматорів м. Вараша у Палаці культури Рівненської АЕС. До Дня 

пам’яті захисників України.  

 

Хореографічне аматорство 

 Див. № 140, 142. 

Фото-, кіноаматорство 

 Див. № 147, 153. 

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ЧИТАННЯ 

Робота бібліотек інших країн 

149. У Празі [(Чехія) Слов’янська бібліотека] виклали у вільний доступ 

художні твори української еміграції [Електронний ресурс] // Стожари : сайт укр. 

діаспори. – 2022. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.08.2022. 

https://svitua.org/2022/08/03/u-prazi-vyklaly-u-vilnyj-dostup-hudozhni-tvory-

ukrayinskoyi-emigracziyi/. 

Про колекцію художніх творів, яка нараховує 484 роботи 53 художників, 

які у міжвоєнний період жили й творили в еміграції на території 

Чехословаччини.  

 Див. № 62, 97, 98. 

 

Мережа та типи бібліотек 

Наукові бібліотеки 

150. Катаєва, Марія. Про легендарну столичну бібліотеку [Державну 

наукову архітектурно-будівельну бібліотеку iм. В. Заболотного] створили фільм 

[«Навігатор у світі знань» (авторка та режисерка Тетяна Бабіна)]  [Електронний 

ресурс] : [про історію бібліотеки] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-

версія]. – 2022. – 11 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70115/. 
 

Обласні універсальні наукові бібліотеки 

151. Гаврилович, Іван. Василь Стус – у спогадах легендарних жінок. Про 

поета-дисидента прикарпатцям розповіли його сестра Марія та соратниця 

Маргарита Довгань [Електронний ресурс] / Іван Гаврилович // Галичина : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 24.08.2022. 

https://svitua.org/2022/08/03/u-prazi-vyklaly-u-vilnyj-dostup-hudozhni-tvory-ukrayinskoyi-emigracziyi/
https://svitua.org/2022/08/03/u-prazi-vyklaly-u-vilnyj-dostup-hudozhni-tvory-ukrayinskoyi-emigracziyi/
https://svitua.org/2022/08/03/u-prazi-vyklaly-u-vilnyj-dostup-hudozhni-tvory-ukrayinskoyi-emigracziyi/
https://svitua.org/2022/08/03/u-prazi-vyklaly-u-vilnyj-dostup-hudozhni-tvory-ukrayinskoyi-emigracziyi/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70115/
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https://galychyna.if.ua/analytic/vasil-stus-u-spogadah-legendarnih-zhinok-pro-poeta-

disidenta-prikarpattsyam-rozpovili-yogo-sestra-mariya-ta-soratnitsya-margarita-

dovgan/. 

Про хід зустрічі в Івано-Франківській ОУНБ ім. І. Франка з педагогинею  

М. Стус та письменницею, журналісткою, волонтеркою М. Довгань, що була 

присвячена поету-дисиденту Герою України В. Стусу (1938–1985).  

152. Гаврилович, Іван. Коли слово стає зброєю… Поетична хроніка 

протистояння [Електронний ресурс] / Іван Гаврилович // Галичина : [інтернет-

версія]. – 2022. – 25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.08.2022. 

https://galychyna.if.ua/analytic/koli-slovo-staye-zbroyeyu-poetichna-hronika-

protistoyannya/. 

Презентація антології «Поезія без укриття» (вид-во «Дискурсус», м. 

Івано-Франківськ, 2022) в Івано-Франківській ОУНБ ім. І. Франка в ході 

презентаційного туру містами України1. 

153. Поліщук, Олександр. Рівне: Відкрили виставку авторських світлин 

переселенців [Електронний ресурс] : у Рівненській обласній універсальній 

науковій бібліотеці відкрили фотовиставку «Рівне очима рідних незнайомців» 

[організовану за підтримки Рівненського обласного відділення Української 

бібліотечної асоціації у межах конкурсу бібліотечних грантів «Бібліотека для 

Перемоги»] / Олександр Поліщук // Голос України: [інтернет-версія]. – 2022. – 

24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 24.08.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/167507.  

154. Штефаньо, Оксана. «Крижане полум’я» Наталії Дурунди горіло в 

бібліотеці [Електронний ресурс] / Оксана Штефаньо // Новини Закарпаття : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 08.08.2022. 

http://novzak.uz.ua/news/kryzhane-polum-ya-nataliyi-durundy-gorilo-v-bibliotetsi/. 

Презентація книги «Крижане полум’я» (вид-во «Патент», м. Ужгород, 

2022) письменниці Н. Дурунди в Закарпатській ОУНБ  ім. Ф. Потушняка  

(м. Ужгород). 

 Див. № 48, 88. 

 

Публічні бібліотеки. Централізовані бібліотечні системи 

Міські бібліотеки 

 Див. № 75. 

Селищні та сільські бібліотеки 

155. Майстер-клас та благодійний ярмарок: у Кетрисанівській громаді 

навчали дітей гончарству (фото) [Електронний ресурс] // Інформ. портал 

                                                           
1 Див. також: В Івано-Франківську презентували антологію віршів 70 українських авторів [Електронний ресурс] // 

Галичина : [інтернет-версія].  2022. 6 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 07.08.2022. 

https://galychyna.if.ua/2022/08/06/v-ivano-frankivsku-prezentuvali-antologiyu-virshiv-70-ukrayinskih-avtoriv/. 

https://galychyna.if.ua/analytic/vasil-stus-u-spogadah-legendarnih-zhinok-pro-poeta-disidenta-prikarpattsyam-rozpovili-yogo-sestra-mariya-ta-soratnitsya-margarita-dovgan/
https://galychyna.if.ua/analytic/vasil-stus-u-spogadah-legendarnih-zhinok-pro-poeta-disidenta-prikarpattsyam-rozpovili-yogo-sestra-mariya-ta-soratnitsya-margarita-dovgan/
https://galychyna.if.ua/analytic/vasil-stus-u-spogadah-legendarnih-zhinok-pro-poeta-disidenta-prikarpattsyam-rozpovili-yogo-sestra-mariya-ta-soratnitsya-margarita-dovgan/
https://galychyna.if.ua/analytic/koli-slovo-staye-zbroyeyu-poetichna-hronika-protistoyannya/
https://galychyna.if.ua/analytic/koli-slovo-staye-zbroyeyu-poetichna-hronika-protistoyannya/
http://www.golos.com.ua/news/167507
http://novzak.uz.ua/news/kryzhane-polum-ya-nataliyi-durundy-gorilo-v-bibliotetsi/
https://galychyna.if.ua/2022/08/06/v-ivano-frankivsku-prezentuvali-antologiyu-virshiv-70-ukrayinskih-avtoriv/
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«Гречка» : [сайт]. – 2022. – 31 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.08.2022. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/70854-maister-klas-ta-blahodiinyi-iarmarok-u-

ketrysanivskii-hromadi-navchaly-ditei-honcharstvu-foto. 

Про організацію працівниками Благодатненської сільської бібліотеки 

(Кіровоградська обл.) майстер-класу з гончарства для дітей за участі 

професійного майстра О. Гавриленка та передання гончарем своїх виробів для 

благодійної виставки-ярмарку на допомогу ЗСУ.  

Бібліотеки для дітей та юнацтва 

156. Асадчева, Тетяна. Столична дитяча бібліотека [Національна 

бібліотека України для дітей] провела освітні заходи з питань охорони довкілля 

[Електронний ресурс] / Тетяна Асадчева // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. 

– 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69963/. 

Про пресконференцію представників організаторів Всеукраїнського 

конкурсу плакатів «Майбутнє планети у наших руках!» з підбиття підсумків 

проведення конкурсу, його переможців та виставку дитячих робіт. 

157. Культурні хаби у війні: як юнацька бібліотека в Луцьку стала 

волонтерським центром [Електронний ресурс] : [про роботу Волинської обл. 

бібліотеки для юнацтва в умовах війни] // Район. Луцьк : [сайт]. – 2022. – 6 серп. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.08.2022. 

https://lutsk.rayon.in.ua/topics/534173-kulturni-khabi-u-viyni-yak-yunatska-

biblioteka-v-lutsku-stala-volonterskim-tsentrom.  

158. Мельник, Петро. Кропивницький: Вшанували пам’ять відомого 

літератора степового краю [Електронний ресурс] / Петро Мельник // Голос 

України : [інтернет-версія]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 10.08.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/166740. 

Вечір пам’яті письменника, журналіста, громадського діяча  

В. Погрібного (1935–2017) в Кіровоградській обл. бібліотеці для юнацтва ім.  

Є. Маланюка (м. Кропивницький). 

159. У Мукачеві дітей вчили виготовляти ляльок-мотанок [Електронний 

ресурс] // Район Культура : [інтернет-вид.]. – 2022. – 5 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/533906-u-mukachevi-ditey-vchili-vigotovlyati-

lyalki-motanki. 

Про майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок у межах проєкту 

«Спільно. Твоя підтримка поруч» у Мукачівській міській бібліотеці для дітей 

(Закарпатська обл.).  

 Див. № 56, 114, 160. 

 

Публічні бібліотеки ОТГ 

 Див. № 82. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/70854-maister-klas-ta-blahodiinyi-iarmarok-u-ketrysanivskii-hromadi-navchaly-ditei-honcharstvu-foto
https://gre4ka.info/suspilstvo/70854-maister-klas-ta-blahodiinyi-iarmarok-u-ketrysanivskii-hromadi-navchaly-ditei-honcharstvu-foto
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69963/
https://lutsk.rayon.in.ua/topics/534173-kulturni-khabi-u-viyni-yak-yunatska-biblioteka-v-lutsku-stala-volonterskim-tsentrom
https://lutsk.rayon.in.ua/topics/534173-kulturni-khabi-u-viyni-yak-yunatska-biblioteka-v-lutsku-stala-volonterskim-tsentrom
http://www.golos.com.ua/news/166740
https://kultura.rayon.in.ua/news/533906-u-mukachevi-ditey-vchili-vigotovlyati-lyalki-motanki
https://kultura.rayon.in.ua/news/533906-u-mukachevi-ditey-vchili-vigotovlyati-lyalki-motanki
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Основні напрями діяльності бібліотек 

Формування бібліотечних фондів (комплектування, обробка, збереження) 

160. Катаєва, Марія. На полицях столичної бібліотеки «оселилися» 

врятовані з Лисичанська книги [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. 

Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 9 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 10.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70058/. 

Про передання українськими військовими врятованих із м. Лисичанська  

(Луганська обл.) книжок у фонди Центральної бібліотеки ім. Т. Шевченка для 

дітей м. Києва. 

 Див. № 82. 

Читання 

161. У додатку «АБУК» доступні безкоштовні аудіокнижки для дітей і 

дорослих [Електронний ресурс] : українське видавництво «АБУК» відкрило 

безкоштовний доступ до аудіокнижок для дітей, а також до певних книжок для 

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

2022. – 5 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

08.08.2022. 

https://chytomo.com/u-dodatku-abuk-dostupni-bezkoshtovni-audioknyzhky-dlia-

ditej-i-doroslykh/. 

 Див. № 167. 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. КНИГОЗНАВСТВО. 

КНИГОВИДАВНИЧА СПРАВА 

162. Білоножко, Інна. Книжкові вітрини: як без бюджету заохотити 

покупців зайти до книгарні [Електронний ресурс] / Інна Білоножко // Читомо : 

культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 2 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2022. 

https://chytomo.com/knyzhkovi-vitryny-iak-bez-velykoho-biudzhetu-zaokhotyty-

potentsijnykh-pokuptsiv-zajty-do-knyharni/. 

Про види книжкових вітрин та рекомендації щодо їх оздоблення.  

163. Бойко, Олеся. В Україні з’явилось видавництво електронних книжок 

OLEAN [Електронний ресурс] : [про тематику видань і плани роботи 

видавництва] / Олеся Бойко // Читомо : культура читання і мистецтво 

книговидання : [портал]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 16.08.2022. 

https://chytomo.com/v-ukraini-z-iavylos-vydavnytstvo-elektronnykh-knyzhok-

olean/1. 
 

                                                           
1 Див. також: Комарі, Альберт. В Україні започаткували видавництво електронних книг українською мовою 
[Електронний ресурс] / Альберт Комарі // Стожари : сайт укр. діаспори.  2022. 12 серп. Назва з екрана. Текст. і 

граф. дані. Дата звернення: 18.08.2022. https://svitua.org/2022/08/12/v-ukrayini-zapochatkuvaly-vydavnycztvo-

elektronnyh-knyg-ukrayinskoyu-movoyu/. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70058/
https://chytomo.com/u-dodatku-abuk-dostupni-bezkoshtovni-audioknyzhky-dlia-ditej-i-doroslykh/
https://chytomo.com/u-dodatku-abuk-dostupni-bezkoshtovni-audioknyzhky-dlia-ditej-i-doroslykh/
https://chytomo.com/knyzhkovi-vitryny-iak-bez-velykoho-biudzhetu-zaokhotyty-potentsijnykh-pokuptsiv-zajty-do-knyharni/
https://chytomo.com/knyzhkovi-vitryny-iak-bez-velykoho-biudzhetu-zaokhotyty-potentsijnykh-pokuptsiv-zajty-do-knyharni/
https://chytomo.com/v-ukraini-z-iavylos-vydavnytstvo-elektronnykh-knyzhok-olean/
https://chytomo.com/v-ukraini-z-iavylos-vydavnytstvo-elektronnykh-knyzhok-olean/
https://svitua.org/2022/08/12/v-ukrayini-zapochatkuvaly-vydavnycztvo-elektronnyh-knyg-ukrayinskoyu-movoyu/
https://svitua.org/2022/08/12/v-ukrayini-zapochatkuvaly-vydavnycztvo-elektronnyh-knyg-ukrayinskoyu-movoyu/
https://svitua.org/2022/08/12/v-ukrayini-zapochatkuvaly-vydavnycztvo-elektronnyh-knyg-ukrayinskoyu-movoyu/


37 

Фестивалі, форуми видавців, книжкові виставки-ярмарки 

 Див. № 164. 

Міжнародне співробітництво 

164. Марченко, Мія. Україна бере участь у Лісабонському книжковому 

ярмарку [Португалія] як почесний гість [Електронний ресурс] : [про український 

стенд книжкового форуму] / Мія Марченко // Читомо : культура читання і 

мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2022. 

https://chytomo.com/ukraina-bere-uchast-u-lisabonskomu-knyzhkovomu-iarmarku-

iak-pochesnyj-hist/.  

Проєкт «Книжки без кордонів» 

165. Кравченко, Олександр. Для українських дітей у Великій Британії 

надрукували 16 тисяч книжок, – Олена Зеленська [Електронний ресурс] : 

літературу надрукували в рамках проєкту «Книжки без кордонів» / Олександр 

Кравченко // LB.ua : [сайт]. – 2022. – 11 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/08/11/526021_ukrainskih_ditey.html.  

166. Скотнікова, Ольга. Українська книжка доступна у 20 країнах світу для 

дітей, які виїхали закордон [Електронний ресурс] / Ольга Скотнікова // Вечір. 

Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 14 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 15.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70246/. 

Про проєкт «Книжки без кордонів», що реалізується МКІПУ, 

Міністерством закордонних справ України та Укр. інститутом книги під 

патронатом першої леді України О. Зеленської, а також продовження акції 

«Українським дітям – українську книгу». 

167. У Мюнхені з’явилася можливість безплатно отримати україномовні 

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

2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

08.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3543513-u-munheni-zavilasa-mozlivist-

bezplatno-otrimati-ukrainomovni-ditaci-knizki.html. 

Про передання Фондом Кербера (Körber-Stiftung) Генконсульству України 

в м. Мюнхені (Німеччина) дитячих книжок українською мовою у межах проєкту 

«Книжки без кордонів».  
 

МУЗЕЙНА СПРАВА.МУЗЕЄЗНАВСТВО. ЗАПОВІДНИКИ 

168. Куковальська, Неля. Захистити Софію Київську [Електронний ресурс] / 

Неля Куковальська ; [розмовляла] В. Самченко // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 23 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 25.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3555816-zahistiti-sofiu-kiivsku.html. 

https://chytomo.com/ukraina-bere-uchast-u-lisabonskomu-knyzhkovomu-iarmarku-iak-pochesnyj-hist/
https://chytomo.com/ukraina-bere-uchast-u-lisabonskomu-knyzhkovomu-iarmarku-iak-pochesnyj-hist/
https://lb.ua/culture/2022/08/11/526021_ukrainskih_ditey.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70246/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3543513-u-munheni-zavilasa-mozlivist-bezplatno-otrimati-ukrainomovni-ditaci-knizki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3543513-u-munheni-zavilasa-mozlivist-bezplatno-otrimati-ukrainomovni-ditaci-knizki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3555816-zahistiti-sofiu-kiivsku.html
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Генеральна директорка Нац. заповідника «Софія Київська» про роботу  

закладу під час війни. 

169. Остапенко, Максим. Хортиця як символ українського козацтва та 

незалежності: чому «Запоріжжя окупантам не по зубах»? [Електронний ресурс] 

/ Максим Остапенко ; [розмовляла] В. Константинова // Радіо Свобода : [сайт]. – 

2022. – 24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.08.2022. 

https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-khortytsya-den-nezalezhnosti-

viyny/32002533.html. 

Генеральний директор Нац. заповідника «Хортиця» (м. Запоріжжя), 

військовослужбовець ЗСУ про зміни в роботі закладу з початком 

повномасштабної війни Росії проти України та що зроблено для його захисту.  

170. Петрушенко, Микола. Нас екзаменує Сковорода [Електронний ресурс] : 

думки на порозі музею філософа в Чорнухах напередодні його 300-річчя / 

Микола Петрушенко // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2022. – 9 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.08.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nas-ekzamenuye-skovoroda/. 

Про підготовку Чорнухинського літературно-меморіального музею  

Г. Сковороди (Полтавська обл.) до відзначення 300-річчя від дня народження 

українського просвітителя-гуманіста, філософа, богослова, поета, педагога, 

музиканта Г. Сковороди (1722–1794), необхідність надання музею статусу 

національного та матеріальної підтримки з боку місцевої та центральної влади. 

171. Радченко, Володимир. Магія імені Далі і 100-ліття Київської 

картинної галереї [Електронний ресурс] / Володимир Радченко ; [розмовляла]  

В. Самченко // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 27 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3558430-magia-imeni-dali-i-100litta-

kiivskoi-kartinnoi-galerei.html. 

Заступник генерального директора Нац. музею «Київська картинна 

галерея» про збереження колекції і роботу закладу після введення воєнного 

стану в країні, виставкові проєкти, які нині представлено у музеї, найближчі 

плани.  

172. У Рівному для юних відвідувачів музею провели етнолекцію про 

український посуд // Район. Історія : [інтернет-вид.]. – 2022. – 4 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://history.rayon.in.ua/news/533787-u-rivnomu-dlya-yunikh-vidviduvachiv-

muzeyu-proveli-etnolektsiyu-pro-ukrainskiy-posud. 

Про етнолекцію «Вивчаємо український посуд» з елементами інтерактиву 

у Рівненському обл. краєзнавчому музеї в рамках благодійного проєкту від 

Благодійного фонду «Співдія» та за підтримки ЮНІСЕФ.  

173. Шкіря, Василь. Погляд на історію через експонати музею 

[Електронний ресурс] / Василь Шкіря // Новини Закарпаття : [інтернет-версія]. – 

2022. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

08.08.2022. 

http://novzak.uz.ua/news/poglyad-na-istoriyu-cherez-eksponaty-muzeyu/. 

https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-khortytsya-den-nezalezhnosti-viyny/32002533.html
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-khortytsya-den-nezalezhnosti-viyny/32002533.html
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nas-ekzamenuye-skovoroda/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3558430-magia-imeni-dali-i-100litta-kiivskoi-kartinnoi-galerei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3558430-magia-imeni-dali-i-100litta-kiivskoi-kartinnoi-galerei.html
https://history.rayon.in.ua/news/533787-u-rivnomu-dlya-yunikh-vidviduvachiv-muzeyu-proveli-etnolektsiyu-pro-ukrainskiy-posud
https://history.rayon.in.ua/news/533787-u-rivnomu-dlya-yunikh-vidviduvachiv-muzeyu-proveli-etnolektsiyu-pro-ukrainskiy-posud
http://novzak.uz.ua/news/poglyad-na-istoriyu-cherez-eksponaty-muzeyu/
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Про історію створення, експонати та роботу народного історико-

краєзнавчого музею с. Чорний Потік (Хустський р-н, Закарпатська обл.). До 60-

річчя від дня народження завідувача музею Ю. Фегера. 

 Див. № 44, 52, 53,66, 104, 132. 

 

Новації в музеях, заповідниках і закладах музейного типу 

174. Білаш, Ксенія. Національний музей у Львові [ім. Андрея Шептицького 

у партнерстві із платформою V-Art] створює NFT-колекцію [«Альтернативні 

виміри»] [Електронний ресурс] : до неї увійдуть 24 графічні твори з фондів, які 

ніколи не були в експозиції / Ксенія Білаш // LB.ua : [сайт]. – 2022. – 31 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/08/01/524913_natsionalniy_muzey_lvovi_stvoryuie.html. 

175. Острозьку Біблію можна погортати онлайн [Електронний ресурс] : на 

Рівненщині презентували мультимедійну Острозьку Біблію // Волинь-нова : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 14 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозапис. – Дата звернення: 15.08.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/223329-ostrozku-bibliiu-mozhna-pohortaty-onlain. 

Про презентацію мультимедійної книги, присвяченої Острозькій Біблії, у 

Музеї книги та друкарства м. Острога (Рівненська обл.)1. 

 Див. № 42. 

Міжнародне співробітництво 

176. Баре де, Барт. «Україна не здалася завдяки українській культурі». 

Інтерв’ю з директором Музею сучасного мистецтва в Антверпені [Електронний 

ресурс] / Барт де Баре ; [розмовляв] К. Дорошенко // Укр. правда : [сайт]. – 2022. – 

11 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/08/13/249972/. 

Директор Музею сучасного мистецтва М НКА у м. Антверпені (Бельгія) 

про співпрацю з українськими музеями та галереями під час війни, зокрема 

участь в підготовці міжнародної виставки «Коли віра зрушує гори» в Центрі 

сучасного мистецтва PinchukArtCentre (м. Київ), як відкрив українське 

мистецтво для себе, як підтримує Україну та чому. 

177. Журавель, Дмитро. Музей Гуцульщини у Коломиї потрапив до 

«Європейського шляху кераміки» [Електронний ресурс] / Дмитро Журавель // 

#ШоТам : [сайт]. – 2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.08.2022.  

https://shotam.info/muzey-hutsulshchyny-u-kolomyi-potrapyv-do-yevropeyskoho-

shliakhu-keramiky/. 

                                                           
1 Див. також: Мультимедійну Острозьку Біблію презентували у Музеї книги та друкарства міста Острог 

[Рівненська обл.] [Електронний ресурс] // День : [інтернет-версія]. 2022. 12 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. 

дані. Дата звернення: 15.08.2022. https://day.kyiv.ua/uk/news/120822-multymediynu-ostrozku-bibliyu-prezentuvaly-

u-muzeyi-knygy-ta-drukarstva-mista-ostrog. 

https://lb.ua/culture/2022/08/01/524913_natsionalniy_muzey_lvovi_stvoryuie.html
https://www.volyn.com.ua/news/223329-ostrozku-bibliiu-mozhna-pohortaty-onlain
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/08/13/249972/
https://shotam.info/muzey-hutsulshchyny-u-kolomyi-potrapyv-do-yevropeyskoho-shliakhu-keramiky/
https://shotam.info/muzey-hutsulshchyny-u-kolomyi-potrapyv-do-yevropeyskoho-shliakhu-keramiky/
https://day.kyiv.ua/uk/news/120822-multymediynu-ostrozku-bibliyu-prezentuvaly-u-muzeyi-knygy-ta-drukarstva-mista-ostrog
https://day.kyiv.ua/uk/news/120822-multymediynu-ostrozku-bibliyu-prezentuvaly-u-muzeyi-knygy-ta-drukarstva-mista-ostrog
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Про приєднання Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття ім. Й. Кобринського (м. Коломия, Івано-Франківська обл.) до 

культурного маршруту Ради Європи «Європейський шлях кераміки».  

178–179. У Братиславі [Національний музей історії України у Другій 

світовій війні (м. Київ) та Словацький національний музей] відкрили 

фотовиставку «Дивись! Маріуполь!» [Електронний ресурс] // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2022. – 30 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 01.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3540116-u-bratislavi-vidkrili-fotovistavku-

divis-mariupol.html. 

 Див. № 125, 172. 

Робота музеїв інших країн 

 Див. № 31. 

Основні напрями діяльності музеїв, заповідників, закладів музейного типу 

Музейні фонди 

180. Велінець, Юрій. ТОП-5 експонатів музею на Волині: унікальні царські 

врата, ґемплі та теодоліт, з якого почався Нововолинськ [Електронний ресурс] / 

Юрій Велінець ; [підготував] С. Наумук // Волин. новини : інформ. агентство : 

[сайт]. – 2022. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

29.08.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/top-5-muzeiu-na-volyni-unikalni-tsarski-vrata-

empli-ta-teodolit-z/. 

Провідний науковий співробітник Нововолинського міського історичного 

музею (Волинська обл.) про найцікавіші експонати із фондів музею. 

181. Луцькому музею подарували колекцію листів родичів [українського  

історика, сходознавця, мовознавця, письменника і перекладача, одного з 

організаторів Академії наук України, жертви сталінського терору, який 

народився в м. Володимирі-Волинському (нині м. Володимир)] Агатангела 

Кримського [1871–1942] [Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. 

агентство : [сайт]. – 2022. – 31 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 01.08.2022.  

https://www.volynnews.com/news/all/lutskomu-muzeiu-podaruvaly-kolektsiiu-lystiv-

rodychiv-ahatanhela-krymskoho/. 

Про поповнення фондів Музею історії Луцького братства (відділ 

Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк) листами, переданими істориком, 

краєзнавцем, музейником В. Хоменком.  

182. Панасюк, Тетяна. Рівненщина: У [Рівненському обл. краєзнавчому] 

музеї зберігаються унікальні та знакові національні прапори [Електронний 

ресурс] : [про колекцію прапорів] / Тетяна Панасюк // Голос України: [інтернет-

версія]. – 2022. – 24 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

24.08.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/167536. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3540116-u-bratislavi-vidkrili-fotovistavku-divis-mariupol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3540116-u-bratislavi-vidkrili-fotovistavku-divis-mariupol.html
https://www.volynnews.com/news/all/top-5-muzeiu-na-volyni-unikalni-tsarski-vrata-empli-ta-teodolit-z/
https://www.volynnews.com/news/all/top-5-muzeiu-na-volyni-unikalni-tsarski-vrata-empli-ta-teodolit-z/
https://www.volynnews.com/news/all/lutskomu-muzeiu-podaruvaly-kolektsiiu-lystiv-rodychiv-ahatanhela-krymskoho/
https://www.volynnews.com/news/all/lutskomu-muzeiu-podaruvaly-kolektsiiu-lystiv-rodychiv-ahatanhela-krymskoho/
http://www.golos.com.ua/news/167536
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 Див. № 207. 

Виставкова діяльність, експозиції 

183. Асадчева, Тетяна. Замість Васнєцова та Врубеля – твори українських 

митців: [Національний музей] Київська картинна галерея презентувала цікавий 

артпроєкт [виставку «114 день» із колекції Центру сучасного мистецтва «Білий 

світ»] [Електронний ресурс] / Тетяна Асадчева // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. 

– 2022. – 17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

17.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70362/. 

184. Асадчева, Тетяна. Музей декоративного мистецтва [Національний 

музей українського народного декоративного мистецтва (м. Київ)] демонструє 

онлайн-колекцію творів Світлани Голембовської [Електронний ресурс] / Тетяна 

Асадчева // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 29 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.08.2022.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69574/. 

185. Асадчева, Тетяна. Фортеця київських митців: столичний музей 

експонує твори перших місяців війни [Електронний ресурс] / Тетяна Асадчева // 

Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 29 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 30.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70813/. 

Проєкт «Фортеця. Мистецькі мури Києва» живопису та графіки  

12-ти художників у Музеї української діаспори (м. Київ). 

186. В Івано-Франківську [Музеї мистецтв Прикарпаття] стартувала 

мистецька акція «Україна: від війни до миру» [Електронний ресурс] : [про 

виставку] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 22 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3555809-v-ivanofrankivsku-startuvala-

mistecka-akcia-ukraina-vid-vijni-do-miru.html. 

187. Григоренко, Валентина. Прапори як свідки історії: у Києві 

[Національному музеї історії України] показують 17 унікальних експонатів 

[українських прапорів різних часів із фондів музею] [Електронний ресурс]  

/ Валентина Григоренко // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2022. – 24 серп. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.08.2022.  

https://umoloda.kyiv.ua/number/3818/164/168920/. 

188. Зборовський, Анатолій. Перемога на підступах до Києва [Електронний 

ресурс] / Анатолій Зборовський // Крим. світлиця : [інтернет-версія]. – 2022. –  

19 серп. (№ 33). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

22.08.2022. 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=24430. 

Виставка «Навала. Київський постріл» у Нац. музеї історії України  

(м. Київ), присвячена героїчній обороні столиці України від російських окупантів.  

189. Катаєва, Марія. «День Перемоги»: у столиці відкрилась промовиста 

виставка плакатів [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70362/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69574/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70813/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3555809-v-ivanofrankivsku-startuvala-mistecka-akcia-ukraina-vid-vijni-do-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3555809-v-ivanofrankivsku-startuvala-mistecka-akcia-ukraina-vid-vijni-do-miru.html
https://umoloda.kyiv.ua/number/3818/164/168920/
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=24430
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версія]. – 2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

04.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69872/. 

Виставка «День Перемоги» плакатів художників В. Коркуця (Польща) та  

А. Єрмоленка на головній алеї Нац. музею історії України у Другій світовій війні 

(м. Київ). 

190. Козирєва, Тетяна. Код нації [Електронний ресурс] : у місті Винники, 

що у Львівській міській об’єднаній територіальній громаді [в Історико-

краєзнавчому музеї], демонструють гобелени Михайла Біласа [з нагоди 98-річчя 

від дня народження мистця] / Тетяна Козирєва // День : [інтернет-версія]. – 2022. – 

13 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.08.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/kod-naciyi. 

191. Левченко, Ілля. [Виставка] «Довійни» під час війни в Одеському 

[національному] художньому музеї [Електронний ресурс] / Ілля Левченко // 

LB.ua : [сайт]. – 2022. – 28 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 30.08.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/08/28/527605_doviyni_pid_chas_viyni_odeskomu.html. 

192. Марків, Наталка. У київському музеї презентували виставку «Краса 

висока та нетлінна» [Електронний ресурс] / Наталка Марків // Вечір. Київ : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 30 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 30.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70857/. 

Виставка «Краса висока та нетлінна» творів живопису Л. Верещак у 

Музеї Шолом-Алейхема (м. Київ). 

193. Марків, Наталка. У київському музеї продовжили виставку «добрих 

звірів» та порцеляни [Електронний ресурс] / Наталка Марків // Вечір. Київ : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69828/. 

Про виставку «Український Фенікс. Васильківська майоліка» та 

декоративного розпису і порцеляни художниці М. Тимченко (1922–2009) в Нац. 

музеї укр. народного декоративного мистецтва (м. Київ). 

194. Національний музей історії України у Другій світовій війні [м. Київ]: 

виставка «"Батьківщина-мати". Переозначення» [Електронний ресурс] : 

напередодні Дня Незалежності у музеї презентовано нову виставку 

«"Батьківщина-мати". Переозначення» – про трансформацію образу монумента 

у свідомості та сприйманні українського суспільства // Інформ. агенція «Погляд» 

: [сайт]. – 2022. – 21 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

22.08.2022. 

https://poglyad.tv/nacionalniy-muzey-istoriyi-ukrayini-u-drugiy-svitoviy-viyni-

vistavka-batkivshchina-mati-pereoznachennya-article. 

195. Скотнікова, Ольга. Те, що не горить в огні: у Києві відкрилась 

виставка робіт легендарної ткалі Ганни Верес [Електронний ресурс] / Ольга 

Скотнікова // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 21 серп. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69872/
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/kod-naciyi
https://lb.ua/culture/2022/08/28/527605_doviyni_pid_chas_viyni_odeskomu.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70857/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69828/
https://poglyad.tv/nacionalniy-muzey-istoriyi-ukrayini-u-drugiy-svitoviy-viyni-vistavka-batkivshchina-mati-pereoznachennya-article
https://poglyad.tv/nacionalniy-muzey-istoriyi-ukrayini-u-drugiy-svitoviy-viyni-vistavka-batkivshchina-mati-pereoznachennya-article
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https://vechirniy.kyiv.ua/news/70457/. 

Про відкриття у Нац. музеї Тараса Шевченка (м. Київ) мистецького 

культурно-документального проєкту «І на оновленій Землі...», присвяченого 

творчості майстрині художнього ткацтва Г. Верес.1  

196. У [Державному історико-культурному] заповіднику «Межибіж» 

[Хмельницька обл.] відкрили виставку печаток «Матриця державності» 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 31 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3540821-u-zapovidniku-mezibiz-vidkrili-

vistavku-pecatok-matrica-derzavnosti.html. 

197. У Колодяжному [літературно-меморіальному музеї Лесі Українки 

(Ковельський р-н, Волинська обл.)] провели театралізований захід «Леся 

Українка у свічадах сучасників» [до 109-х роковин з дня смерті поетеси] 

[Електронний ресурс] // Район Культура : [сайт]. – 2022. – 1 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/533125-u-kolodyazhnomu-proveli-teatralizovaniy-

zakhid-lesya-ukrainka-u-svichadakh-suchasnikiv. 

198. У Кропивницькому [обласному краєзнавчому музеї] відкрилася 

виставка «Україна: полум’я війни. 2014–2022» [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 29 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3560412-u-kropivnickomu-vidkrilasa-

vistavka-ukraina-poluma-vijni-20142022.html. 

199. У Львові [в історичному музеї] відкрили виставку [«Кольори 

білоруської революції»] портретів білоруських політв’язнів [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 10 серп. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3547237-u-lvovi-vidkrili-vistavku-portretiv-

biloruskih-politvazniv.html. 

200. У Львові [Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського] 

відкрили виставку «Україна Володимира Патика» [Електронний ресурс] // Район 

Культура : [сайт]. – 2022. – 23 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 26.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/537480-u-lvovi-vidkrili-vistavku-ukraina-

volodimira-patika. 

201. Унікальний приклад книжкової графіки. У Києві відкрилася виставка 

малюнків Сальвадора Далі [Електронний ресурс] // Новое время : [інтернет-

версія]. – 2022. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

03.08.2022. 

                                                           
1 Див. також: Новосвітня, Катерина. У столиці стартує музейно-архівний проєкт «І на оновленій Землі…» 

[Електронний ресурс] / Катерина Новосвітня // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. 2022. 9 серп. Назва з екрана. Текст. 

і граф. дані. Дата звернення: 10.08.2022. https://vechirniy.kyiv.ua/news/70054/; У столиці [Центрі комунікації 

VCENTRI HUВ] пройшла пресконференція музейно-архівного проєкту «І на оновленій Землі...» (фото) 

[Електронний ресурс] // Моя Київщина : [портал]. 2022. 16 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 16.08.2022. https://mykyivregion.com.ua/news/u-stolici-proisla-preskonferenciya-muzeino-arxivnogo-

projektu-i-na-onovlenii-zemli-foto. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70457/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3540821-u-zapovidniku-mezibiz-vidkrili-vistavku-pecatok-matrica-derzavnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3540821-u-zapovidniku-mezibiz-vidkrili-vistavku-pecatok-matrica-derzavnosti.html
https://kultura.rayon.in.ua/news/533125-u-kolodyazhnomu-proveli-teatralizovaniy-zakhid-lesya-ukrainka-u-svichadakh-suchasnikiv
https://kultura.rayon.in.ua/news/533125-u-kolodyazhnomu-proveli-teatralizovaniy-zakhid-lesya-ukrainka-u-svichadakh-suchasnikiv
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3560412-u-kropivnickomu-vidkrilasa-vistavka-ukraina-poluma-vijni-20142022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3560412-u-kropivnickomu-vidkrilasa-vistavka-ukraina-poluma-vijni-20142022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3547237-u-lvovi-vidkrili-vistavku-portretiv-biloruskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3547237-u-lvovi-vidkrili-vistavku-portretiv-biloruskih-politvazniv.html
https://kultura.rayon.in.ua/news/537480-u-lvovi-vidkrili-vistavku-ukraina-volodimira-patika
https://kultura.rayon.in.ua/news/537480-u-lvovi-vidkrili-vistavku-ukraina-volodimira-patika
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70054/
https://mykyivregion.com.ua/news/u-stolici-proisla-preskonferenciya-muzeino-arxivnogo-projektu-i-na-onovlenii-zemli-foto
https://mykyivregion.com.ua/news/u-stolici-proisla-preskonferenciya-muzeino-arxivnogo-projektu-i-na-onovlenii-zemli-foto
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https://nv.ua/ukr/art/u-kiyevi-vidkrilasya-vistavka-malyunkiv-salvadora-dali-foto-

50260693.html. 

Про виставки «Божественна комедія» малюнків С. Далі та «Осяйний 

простір» творів художниці-керамістки Н. Ісупової у Нац. музеї «Київська 

картинна галерея»1. 

202. У Палаці Потоцьких виставили портрет його замовника [Електронний 

ресурс] // Культура. Новини культури України : [сайт]. – 2022. – 1 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2022. 

https://cultua.media/culture/actual-novini/u-palatsi-pototskykh-vystavyly-portret-

joho-zamovnyka/. 

Про виставку одного твору – портрета графа Альфреда ІІ Юзефа 

Потоцького пензля львівського художника А. Рачинського (1822–1889) – у 

межах експозиції «Альфред Потоцький: особистість, рід, історія» у Львівській 

нац. галереї мистецтв ім. Б. Возницького. До 15-річчя з часу облаштування 

експозиції європейського мистецтва XIV–XVIII ст. у галереї та 205-річчя від дня 

народження замовника цієї резиденції. 

203. У Тернополі [обласному художньому музеї] відкрили виставку картин 

[сучасних українських художників] до 150-річчя [оперної співачки] Соломії 

Крушельницької [Електронний ресурс] // Новое время : [інтернет-версія]. – 2022. – 

16 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.2022. 

https://nv.ua/ukr/art/u-ternopoli-vidkrili-vistavku-do-150-richchya-solomiji-

krushelnickoji-foto-50263546.html. 

204. «Фрагменти сну»: у Нововолинському музеї відбулася виставка 

[Електронний ресурс] // Район Культура : [сайт]. – 2022. – 29 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2022. 

https://ivanychi.rayon.in.ua/news/538545-fragmenti-snu-u-novovolinskomu-muzei-

vidbulas-vistavka. 

Виставка «Фрагменти сну» художників А. та В. Погрібних у 

Нововолинському історичному музеї (Волинська обл.). 

205. Черкасець, Олена. Збережено в Україні: у Києві [Національного музею 

історії України] відкрили виставку античних артефактів [Електронний ресурс] / 

Олена Черкасець // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2022. –  

25 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.08.2022. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169028/. 

206. Черкасець, Олена. «І на оновленій Землі»: у Національному музеї 

Тараса Шевченка [м. Київ] відкрили мистецький проєкт [Електронний ресурс] / 

Олена Черкасець // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2022. – 18 серп. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2022. 

                                                           
1 Див. також: Крутько, Дар’я. У [Національному музеї] Київській картинній галереї відкрилася виставка 

Сальвадора Далі [Електронний ресурс] : у музейному просторі представлені ілюстрації Далі до поеми 

«Божественна комедія» / Дар’я Крутько // Хмарочос: київ. міський журн. : [інтернет-вид.]. 2022. 3 серп. Назва з 

екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 03.08.2022. https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/03/u-kyyivskij-kartynnij-

galereyi-vidkrylasya-vystavka-salvadora-dali/; Руденко, Тетяна. Далі у період війни: «Київська картинна галерея» 

показує унікальну графіку [Електронний ресурс] / Тетяна Руденко // Україна молода : [інтернет-версія]. 2022. 24 

серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 25.08.2022.  

https://umoloda.kyiv.ua/number/3818/164/168921/. 

https://nv.ua/ukr/art/u-kiyevi-vidkrilasya-vistavka-malyunkiv-salvadora-dali-foto-50260693.html
https://nv.ua/ukr/art/u-kiyevi-vidkrilasya-vistavka-malyunkiv-salvadora-dali-foto-50260693.html
https://cultua.media/culture/actual-novini/u-palatsi-pototskykh-vystavyly-portret-joho-zamovnyka/
https://cultua.media/culture/actual-novini/u-palatsi-pototskykh-vystavyly-portret-joho-zamovnyka/
https://nv.ua/ukr/art/u-ternopoli-vidkrili-vistavku-do-150-richchya-solomiji-krushelnickoji-foto-50263546.html
https://nv.ua/ukr/art/u-ternopoli-vidkrili-vistavku-do-150-richchya-solomiji-krushelnickoji-foto-50263546.html
https://ivanychi.rayon.in.ua/news/538545-fragmenti-snu-u-novovolinskomu-muzei-vidbulas-vistavka
https://ivanychi.rayon.in.ua/news/538545-fragmenti-snu-u-novovolinskomu-muzei-vidbulas-vistavka
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169028/
https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/03/u-kyyivskij-kartynnij-galereyi-vidkrylasya-vystavka-salvadora-dali/
https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/03/u-kyyivskij-kartynnij-galereyi-vidkrylasya-vystavka-salvadora-dali/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3818/164/168921/
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https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168831/. 

207. Шот, Микола. Пісня, виконана у фарбах [Електронний ресурс] : 

половину робіт персональної виставки митець Олег Курдибаха подарував 

обласному художньому музею / Микола Шот // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 

2022. – 6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

08.08.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pisnya-vikonana-u-farbah/. 

Персональна виставка гобеленів і живописних творів художника  

О. Кордибахи в Тернопільському обл. худож. музеї та про творчість мистця. 

 Див. № 15, 16, 20, 25, 27, 34, 36, 37, 44, 65, 137, 171. 

 

Літературні та мистецькі заходи в музеях 

208. Асадчева, Тетяна. Присвята Варварі: музей Ханенків підготував 

концертну програму на честь своєї засновниці [Електронний ресурс] / Тетяна 

Асадчева // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 20 серп. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70484/. 

Програма концерту «Присвята Варварі» ансамблю солістів «Благовість» 

у Нац. музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків. До 170-річчя від дня 

народження української колекціонерки, меценатки В. Ханенко (1852–1922). 

209. У Національному музеї літератури України [м. Київ] відбулася 

презентація антології воєнної лірики «Весна озброєна» [Електронний ресурс] : 

[про учасників та хід заходу] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2022. – 5 серп. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.08.2022. 

https://litgazeta.com.ua/news/u-natsionalnomu-muzei-literatury-ukrainy-vidbulasia-

prezentatsiia-antolohii-voiennoi-liryky-vesna-ozbroiena/. 

210. У Яремчі [Івано-Франківська обл.] презентували літературно-художнє 

видання поеми «Любов Вогняна» [видавництво ДІПА, м. Київ, 2021] 

[Електронний ресурс] // Галичина : [інтернет-версія]. – 2022. – 22 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://galychyna.if.ua/2022/08/22/u-yaremchi-prezentuvali-literaturno-hudozhnye-

vidannya-poemi-lyubov-vognyana/. 

Про презентацію літературно-художнього видання поеми «Любов 

Вогняна» істориком і поетом В. Драбчуком за участі музиканта В. Сказківа у 

Музеї етнографії та екології Гуцульського краю (м. Яремче, Івано-Франківська 

обл.). 

 Див. № 30, 35. 

 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

211. З’явився перелік повністю знищених культурних пам’яток 

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

[портал]. – 2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

03.08.2022. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168831/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pisnya-vikonana-u-farbah/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70484/
https://litgazeta.com.ua/news/u-natsionalnomu-muzei-literatury-ukrainy-vidbulasia-prezentatsiia-antolohii-voiennoi-liryky-vesna-ozbroiena/
https://litgazeta.com.ua/news/u-natsionalnomu-muzei-literatury-ukrainy-vidbulasia-prezentatsiia-antolohii-voiennoi-liryky-vesna-ozbroiena/
https://galychyna.if.ua/2022/08/22/u-yaremchi-prezentuvali-literaturno-hudozhnye-vidannya-poemi-lyubov-vognyana/
https://galychyna.if.ua/2022/08/22/u-yaremchi-prezentuvali-literaturno-hudozhnye-vidannya-poemi-lyubov-vognyana/
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https://chytomo.com/z-iavyvsia-perelik-kulturnykh-pam-iatok-povnistiu-

znyshchenykh/. 

Повідомлення МКІПУ про об’єкти культурної спадщини, які зазнали 

руйнацій і пошкоджень внаслідок обстрілів окупантів станом на 2 серп. 2022 р., 

а також подано перелік повністю знищених пам’яток, надано посилання на 

сайт, де міністерство фіксує такі злочини. 
212. Кравченко, Олександр. Від російського вторгнення на Київщині 

постраждали більше 80 об’єктів культурної спадщини. Також постраждали 

культові споруди та меморіали [Електронний ресурс] / Олександр Кравченко // 

LB.ua : [сайт]. – 2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 08.08.2022. 

https://lb.ua/society/2022/08/04/525324_vid_rosiyskogo_vtorgnennya.html. 

213. Марченко, Юрій. Крадійська федерація: що Росія за віки вкрала з 

України для своїх музеїв [Електронний ресурс] / Юрій Марченко // Platfor.ma : 

[інтернет-журнал]. – 2022. – 27 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 30.08.2022. 

https://platfor.ma/topic/kradijska-federatsiya-shho-rosiya-za-viky-vkrala-z-ukrayiny-

dlya-svoyih-muzeyiv/. 

Про десять головних втрат української культури та як артефакти 

опинилися в РФ. 

214. Порцеляна та кришталь: показали посуд, знайдений в Олицькому 

замку  [Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 2022. 

– 22 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.08.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/portseliana-ta-kryshtal-pokazaly-posud-

znaydenyy-v-olytskomu-zamku/. 

Про оприлюднення археологом, науковим співробітником Охоронної 

археологічної служби України В. Баюком у соціальних мережах фото знахідок, 

здобутих під час археологічних досліджень Олицького замку (Волинська обл.). 

 Див. № 42, 63, 64. 

 

Сучасний стан роботи з охорони та збереження культурної спадщини 

215. На Волині руйнується пам’ятка архітектури – 400-літня церква (відео) 

[Електронний ресурс] : у Волинській області [с. Кисилин, Затурцівська ОТГ] 

пам’ятка містобудування та архітектури національного значення [Свято-

Михайлівська церква] потребує термінового ремонту. Фундамент і дах 

розвалюється, а фарба лущиться // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2022. – 14 

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

15.08.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/223455-na-volyni-ruinuietsia-pam-iatka-

arkhitektury-400-litnia-tserkva-video. 

216. Остання в Україні: на Уманщині [с. Роги Черкаської обл. пам’ятку 

архітектури національного значення] чумацьку корчму хочуть внести до 

Держреєстру нерухомих пам’яток [Електронний ресурс] // Про все : [портал]. – 

https://chytomo.com/z-iavyvsia-perelik-kulturnykh-pam-iatok-povnistiu-znyshchenykh/
https://chytomo.com/z-iavyvsia-perelik-kulturnykh-pam-iatok-povnistiu-znyshchenykh/
https://lb.ua/society/2022/08/04/525324_vid_rosiyskogo_vtorgnennya.html
https://platfor.ma/topic/kradijska-federatsiya-shho-rosiya-za-viky-vkrala-z-ukrayiny-dlya-svoyih-muzeyiv/
https://platfor.ma/topic/kradijska-federatsiya-shho-rosiya-za-viky-vkrala-z-ukrayiny-dlya-svoyih-muzeyiv/
https://www.volynnews.com/news/all/portseliana-ta-kryshtal-pokazaly-posud-znaydenyy-v-olytskomu-zamku/
https://www.volynnews.com/news/all/portseliana-ta-kryshtal-pokazaly-posud-znaydenyy-v-olytskomu-zamku/
https://www.volyn.com.ua/news/223455-na-volyni-ruinuietsia-pam-iatka-arkhitektury-400-litnia-tserkva-video
https://www.volyn.com.ua/news/223455-na-volyni-ruinuietsia-pam-iatka-arkhitektury-400-litnia-tserkva-video
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2022. – 23 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

23.08.2022. 

https://provce.ck.ua/ostannia-v-ukraini-na-umanshchyni-chumatsku-korchmu-

khochut-vnesty-do-derzhreiestru-nerukhomykh-pam-iatok/. 

217. Палаци, садиби, церкви: у Житомирській області 13 пам’яток 

культурної спадщини внесуть до Держреєстру нерухомих пам’яток України 

[Електронний ресурс] : [перелік об’єктів] // Житомир.info : [сайт]. – 2022. –  

26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.08.2022.  

https://www.zhitomir.info/news_208823.html. 

 Див. № 39, 40, 117, 143. 

Реставраційні роботи 

218. Козирєва, Тетяна. У Львові реставрують вітраж із храму Святого Іоана 

Золотоустого [за фінансової підтримки фундації ALIPH (Швейцарія)] 

[Електронний ресурс] / Тетяна Козирєва // День : [інтернет-версія]. – 2022. –  

17 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.08.22. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-lvovi-restavruyut-vitrazh-iz-hramu-

svyatogo-ioana-zolotoustogo.   

219. Крутько, Дар’я. У центрі Львова відреставрували пам’ятку 

архітектури [національного значення], де діяло товариство «Дністер» 

[Електронний ресурс] : відновлення пам’ятки обійшлося Львову у 9,2 млн 

гривень / Дар’я Крутько // Хмарочос : київ. міськ. журн. : [інтернет-вид.]. – 2022. 

– 26 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.08.2022. 

https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/26/u-czentri-lvova-vidrestavruvaly-pamyatku-

arhitektury-de-diyalo-tovarystvo-dnister/. 
 

РЕЛІГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

220. Всесвітня рада Церков сприятиме поширенню у світі правдивої 

інформації про злочини російських окупантів в Україні [Електронний ресурс] // 

RISU: Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2022. – 10 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.08.2022. 

https://risu.ua/vsesvitnya-rada-cerkov-spryatime-poshirennyu-u-sviti-pravdivoyi-

informaciyi-pro-zlochini-rosijskih-okupantiv-v-ukrayini_n131447. 

Про хід візиту до України очільника Всесвітньої ради Церков (ВРЦ) отця 

Іоана Саука і його заступника Одайра Педрозо Матеуса1. 

221. В УГКЦ [Українській греко-католицькій церкві] засновано Фонд 

Патріарха Любомира Гузара  [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. 

служба України : [портал]. – 2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 08.08.2022. 

https://risu.ua/v-ugkc-zasnovano-fond-patriarha-lyubomira-guzara_n131348. 

                                                           
1 Див. також: Здоровило, Тарас. До України прибули очільники Всесвітньої ради Церков [отець Іоан Саука та 

його заступник Одайр Педрозо Матеус], аби висловити свою підтримку [Електронний ресурс] / Тарас Здоровило 

// Україна молода : [інтернет-версія]. 2022. 10 серп. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 10.08.2022. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168582/. 

https://provce.ck.ua/ostannia-v-ukraini-na-umanshchyni-chumatsku-korchmu-khochut-vnesty-do-derzhreiestru-nerukhomykh-pam-iatok/
https://provce.ck.ua/ostannia-v-ukraini-na-umanshchyni-chumatsku-korchmu-khochut-vnesty-do-derzhreiestru-nerukhomykh-pam-iatok/
https://www.zhitomir.info/news_208823.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-lvovi-restavruyut-vitrazh-iz-hramu-svyatogo-ioana-zolotoustogo
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-lvovi-restavruyut-vitrazh-iz-hramu-svyatogo-ioana-zolotoustogo
https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/26/u-czentri-lvova-vidrestavruvaly-pamyatku-arhitektury-de-diyalo-tovarystvo-dnister/
https://hmarochos.kiev.ua/2022/08/26/u-czentri-lvova-vidrestavruvaly-pamyatku-arhitektury-de-diyalo-tovarystvo-dnister/
https://risu.ua/vsesvitnya-rada-cerkov-spryatime-poshirennyu-u-sviti-pravdivoyi-informaciyi-pro-zlochini-rosijskih-okupantiv-v-ukrayini_n131447
https://risu.ua/vsesvitnya-rada-cerkov-spryatime-poshirennyu-u-sviti-pravdivoyi-informaciyi-pro-zlochini-rosijskih-okupantiv-v-ukrayini_n131447
https://risu.ua/v-ugkc-zasnovano-fond-patriarha-lyubomira-guzara_n131348
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168582/
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222. В Українському кризовому медіацентрі [м. Київ] провели моніторинг 

злочинів Росії проти свободи совісті [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-

інформ. служба України : [портал]. – 2022. – 3 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 03.08.2022. 

https://risu.ua/v-ukrayinskomu-krizovomu-media-centri-proveli-monitoring-

zlochiniv-rosiyi-proti-svobodi-sovisti_n131314. 

Про хід пресконференції «Війна Росії з Богом», присвяченої темі 

руйнування культових споруд через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.  

223. Гудзяк, Борис. Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу 

на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло» 

[Електронний ресурс] / Борис Гудзяк; [розмовляла] М. Барчук // LB.ua : [сайт]. – 

2022. – 30 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

02.08.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/07/30/524678_boris_gudzyak_u_sviti_yde_20_voien_ale.ht

ml. 

Митрополит УГКЦ, архиєпископ-митрополит Філадельфійської 

архиєпархії, президент Укр. католицького університету (м. Львів) про 

ставлення Ватикану до подій в Україні, еволюцію поглядів Папи Римського 

Франциска та причини такої ретельної уваги світу до України. 

224. Дорофтей, Олексій. Поступатись «руський мір» не хоче [Електронний 

ресурс] : дивні події відбуваються у колишньому храмі Іова Почаївського УПЦ 

МП в Дрогобичі, в якому віднедавна облаштовано гарнізонний храм імені Петра 

Сагайдачного / Олексій Дорофтей // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 

20 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.08.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/470952-postupatys-ruskyi-mir-ne-khoche. 

Про ситуацію, яка склалася щодо проведення церковних служб в храмі Іови 

Почаївського у м. Дрогобичі (Львівська обл.) після переходу громади до ПЦУ. 

225. Лазоришин, Ігор. «…А передусім це молитва». Завершилася XVII 

Міжнародна проща родин мігрантів «Самбір–Зарваниця» [Електронний ресурс] 

/ Ігор Лазоришин // Галичина : [інтернет-версія]. – 2022. – 18 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 19.08.2022. 

https://galychyna.if.ua/analytic/a-peredusim-tse-molitva-zavershilasya-xvii-

mizhnarodna-proshha-rodin-migrantiv-sambir-zarvanitsya/. 

Про щорічну Міжнародну десятиденну прощу родин мігрантів та всіх 

охочих із м. Самбора (Львівська обл.) до Духовного марійського центру 

«Зарваниця» (с. Зарваниця, Тернопільська обл.), що відбулась під патронатом 

Пасторально-міграційного відділу Патріаршої курії УГКЦ, яка вимушено 

відбувалася в дистанційному форматі. 

226. Леошко, Владислав. На Донеччині та Луганщині росіяни зруйнували 

найбільше релігійних споруд [Електронний ресурс] / Владислав Леошко // Голос 

України : [інтернет-версія]. – 2022. – 2 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/166312. 

227. Мартиненко, Віктор. «Хресні ходи», що прямують у рускій мір 

[Електронний ресурс] : [роздуми з приводу «хресного ходу» в Почаївську лавру]  

https://risu.ua/v-ukrayinskomu-krizovomu-media-centri-proveli-monitoring-zlochiniv-rosiyi-proti-svobodi-sovisti_n131314
https://risu.ua/v-ukrayinskomu-krizovomu-media-centri-proveli-monitoring-zlochiniv-rosiyi-proti-svobodi-sovisti_n131314
https://lb.ua/culture/2022/07/30/524678_boris_gudzyak_u_sviti_yde_20_voien_ale.html
https://lb.ua/culture/2022/07/30/524678_boris_gudzyak_u_sviti_yde_20_voien_ale.html
https://wz.lviv.ua/news/470952-postupatys-ruskyi-mir-ne-khoche
https://galychyna.if.ua/analytic/a-peredusim-tse-molitva-zavershilasya-xvii-mizhnarodna-proshha-rodin-migrantiv-sambir-zarvanitsya/
https://galychyna.if.ua/analytic/a-peredusim-tse-molitva-zavershilasya-xvii-mizhnarodna-proshha-rodin-migrantiv-sambir-zarvanitsya/
http://www.golos.com.ua/news/166312
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/ Віктор Мартиненко // Район Культура : [сайт]. – 2022. – 26 серп. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.08.2022. 

https://rayon.in.ua/blogs/538073-khresni-khodi-shcho-pryamuyut-v-ruskiy-mir. 

228. Марьина, Галина. Богородицу короновали [Електронний ресурс] : 

торжественная коронация иконы Вознесения Пресвятой Девы Марии стала 

настоящим праздником для одесских католиков римского обряда / Галина 

Марьина // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2022. – 18 авг. (№ 64–65). – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.08.2022. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/48170.php. 

Про урочисту літургію та коронацію ікони Вознесіння Пресвятої Діви 

Марії в кафедральному Соборі Успіння Пресвятої Діви Марії в м. Одесі. 

229. Митрополит [Київський і всієї України]  Епіфаній з командувачем Сил 

тероборони [генерал-майором Ігорем Танцюрою] обговорили служіння 

військових капеланів [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба 

України : [портал]. – 2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 04.08.2022. 

https://risu.ua/mitropolit-epifanij-z-komanduvachem-sil-teroboroni-obgovorili---

sluzhinnya-vijskovih-kapelaniv_n131334. 

230. Михаїл (Зінкевич Тимофій Семенович; митрополит Луцький і 

Волинський ПЦУ). «Вихід – одна держава, одна українська влада, одна 

українська церква», – митрополит Луцький і Волинський Михаїл [Електронний 

ресурс] / Михаїл (Зінкевич Тимофій Семенович; митрополит Луцький і 

Волинський ПЦУ) // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 2022. – 27 серп. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 29.08.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/vykhid-odna-derzhava-odna-ukrayinska-vlada-

odna-ukrayinska-tserkva-mytropolyt-lutskyy-i-volynskyy-mykhayil-/. 

Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ про своє становлення як 

духівника та необхідність об’єднання церков в Україні. Інтерв’ю 12 телеканалу. 

231. На Сумщині за час війни 20 релігійних громад перейшли до ПЦУ 

[Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 

2022. – 4 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

08.08.2022. 

https://risu.ua/na-sumshchini-za-chas-vijni-20-religijnih-gromad-perejshli-do-

pcu_n131345. 

232. Епіфаній (Думенко Сергій Петрович; митрополит Київський і всієї 

України, предстоятель ПЦУ). Не падайте духом і не опускайте руки 

[Електронний ресурс] / Епіфаній (Думенко Сергій Петрович; митрополит 

Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ) // 33-й канал : [сайт]. – 2022. –  

6 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://33kanal.com/news/189678.html. 

Наведено текст звернення митрополита Київського і всієї України   

Епіфанія до громадян України.  

233. Паломництво миру до Святої землі // Поділ. вісті : [інтернет-версія]. – 

2022. – 26 серп. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

29.08.2022. 

https://rayon.in.ua/blogs/538073-khresni-khodi-shcho-pryamuyut-v-ruskiy-mir
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/48170.php
https://risu.ua/mitropolit-epifanij-z-komanduvachem-sil-teroboroni-obgovorili---sluzhinnya-vijskovih-kapelaniv_n131334
https://risu.ua/mitropolit-epifanij-z-komanduvachem-sil-teroboroni-obgovorili---sluzhinnya-vijskovih-kapelaniv_n131334
https://www.volynnews.com/news/all/vykhid-odna-derzhava-odna-ukrayinska-vlada-odna-ukrayinska-tserkva-mytropolyt-lutskyy-i-volynskyy-mykhayil-/
https://www.volynnews.com/news/all/vykhid-odna-derzhava-odna-ukrayinska-vlada-odna-ukrayinska-tserkva-mytropolyt-lutskyy-i-volynskyy-mykhayil-/
https://risu.ua/na-sumshchini-za-chas-vijni-20-religijnih-gromad-perejshli-do-pcu_n131345
https://risu.ua/na-sumshchini-za-chas-vijni-20-religijnih-gromad-perejshli-do-pcu_n131345
https://33kanal.com/news/189678.html


50 

http://pvisti.info/culture/10764-palomnytstvo-myru-do-sviatoi-zemli. 

Про початок діяльності Паломницького центру ПЦУ та підготовку 

першої 7-денної подорожі «Паломництво миру до Святої землі» до Ізраїлю, яка 

розпочнеться 21 вересня 2022 р. 

234. СКУ [Світовий конґрес українців] висловив занепокоєння останніми 

заявами Папи [Римського Франциска] і закликав його відвідати місця масових 

знущань рашистів над українцями [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-

інформ. служба України : [портал]. – 2022. – 29 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 31.08.2022. 

https://risu.ua/sku-visloviv-zanepokoyennya-ostannimi-zayavami-papi-i-zaklikav-

pontifika-vidvidati-miscya-masovih-nelyudskih-znushchan-rashistiv-nad-

ukrayincyami_n131863. 

235. Смирнов, Андрій. Новий статут УПЦ МП: геть від Москви? 

[Електронний ресурс] / Андрій Смирнов // Район.in.ua : [сайт]. – 2022. – 31 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.08.2022. 

https://rayon.in.ua/topics/532290-noviy-statut-upts-mp-get-vid-moskvi. 

236. Юраш, Андрій. «Запропонував Папі спробувати чаю з українських 

трав і з українським медом…» [Електронний ресурс] : під час зустрічі з 

Понтифіком посол України у Ватикані Андрій Юраш обговорював можливий 

візит Святішого Отця до Києва / Андрій Юраш ; [спілкувався] І. Фаріон // 

Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 7 серп. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 08.08.2022. 

https://wz.lviv.ua/interview/469186-zaproponuvav-papi-sprobuvaty-chaiu-z-

ukrainskykh-trav-i-z-ukrainskym-medom. 

Релігієзнавець, посол України у Ватикані про зустріч з Папою Римським 

Франциском. 

 Див. № 21, 26, 60. 
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http://pvisti.info/culture/10764-palomnytstvo-myru-do-sviatoi-zemli
https://risu.ua/sku-visloviv-zanepokoyennya-ostannimi-zayavami-papi-i-zaklikav-pontifika-vidvidati-miscya-masovih-nelyudskih-znushchan-rashistiv-nad-ukrayincyami_n131863
https://risu.ua/sku-visloviv-zanepokoyennya-ostannimi-zayavami-papi-i-zaklikav-pontifika-vidvidati-miscya-masovih-nelyudskih-znushchan-rashistiv-nad-ukrayincyami_n131863
https://risu.ua/sku-visloviv-zanepokoyennya-ostannimi-zayavami-papi-i-zaklikav-pontifika-vidvidati-miscya-masovih-nelyudskih-znushchan-rashistiv-nad-ukrayincyami_n131863
https://rayon.in.ua/topics/532290-noviy-statut-upts-mp-get-vid-moskvi
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

акад.                                    академічний (у назвах закладів) 

АРК                          Автономна Республіка Крим  

БК                              будинок культури  

ВУТ «Просвіта»  –             Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка                 

ім.    Т. Шевченка 

ГО                                       громадська організація 

з.д.м.                           заслужений діяч мистецтв (при прізвищах)  

з.м.н.тв.                              заслужений майстер народної творчості (при прізвищах)  

з.п.к.                           заслужений працівник культури (при прізвищах) 

держ.             державний (у назвах закладів)  

ДМШ                                  дитяча музична школа 

ДХШ                                   дитяча художня школа 

з.а.                      заслужений артист (при прізвищах) 

з.х.                           заслужений художник (при прізвищах) 

КМДА                            Київська міська державна адміністрація  

КНУКіМ                             Київський національний університет культури і мистецтв 

КНУТКіТ ім.                      Київський національний університет   

І. Карпенка-Карого            театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого 

МКІПУ                               Міністерство культури та інформаційної політики України 

муз.                          музичний (у назвах закладів) 

н.а.                           народний артист (при прізвищах) 

НАМУ                                 Національна академія мистецтв України 

НАОМА                              Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

НаУКМА                          Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

НБУВ                           Національна бібліотека України ім. В. Вернадського 

НМАУ                                  

ім. П. Чайковського             Національна музична академія України  ім. П. Чайковського 

НБУ                                     Національна  бібліотека України імені  Ярослава    

ім. Ярослава Мудрого 

НСКУ                        Національна спілка композиторів України 

НСКмУ                         Національна спілка кінематографістів України 

НСКрУ                            Національна спілка краєзнавців  України  

НСПУ                         Національна спілка письменників України  

НСФхУ                         Національна спілка фотохудожників України 

НСХУ                          Національна спілка художників України 

н.х.                         народний художник (при прізвищах)  

нац.                                  національний (у назвах) 

обл.                        область, обласний (у назвах) 

ОДА                                   обласна державна  адміністрація 

ОТГ                       об’єднана територіальна громада 

ОУНБ                            обласна універсальна наукова бібліотека 

рос.                                  російський (у назвах) 

укр.                                  український (у назвах) 

худож.                               художній (у назвах) 
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