
Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю 
Черкаської облдержадміністрації 

 
Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Тараса Шевченка» 
Черкаської обласної ради 

 

 

 

 

 

Заклади культури Черкаської області  

на сторінках центральної  

та місцевої преси 

ІІІ квартал 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси  2019 

  



2 
 

УДК  016 : [008 : 061 (477.46) : 070 
З 18 

 

Укладач: Т. О. Осіна 
 

Редактор:    В. К. Величко 
 

 

 

 З 18         Заклади культури Черкаської області на сторінках центральної та місцевої 
преси. Вип. 3 : інформ. список / Департамент культури  та взаємозв’язків з 
громадськістю Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка 
ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Т. Осіна] – Черкаси : ОУНБ 
ім. Тараса Шевченка, 2019. – 12 с. 

 

Бібліографічний список вміщує інформацію з центральних, обласних, 
районних періодичних видань. Він відображає панораму культурного життя 
області, висвітлює питання регіональної культурної політики, важливі 
проблеми культури сьогодення, впровадження інноваційних форм роботи у 
закладах культури та інше. 

Матеріал систематизований за розділами: «Органи влади і культура», 
«В бібліотеках області», «Музейна справа», «Театрально-концертне життя», 
«Культурно-мистецькі події громад». Виходить щоквартально. 

Видання розраховане на керівників районних відділів культури, 
спеціалістів галузі, бібліотекарів. 

 
 

УДК  016 : [008 : 061 (477.46) : 070 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     ©       Комунальний заклад  
«Обласна універсальна наукова 
бібліотека імені Тараса Шевченка» 
Черкаської обласної ради, 2019 



3 
 

Органи влади і культура 
 
1. Гайда, Д. Вперше в історії Уманського району видано антологію – 

довідник «Поетичний вінок Уманщини» / Д. Гайда // Уман. зоря. – 2019. – 
2 серп. (№ 31). – С. 4. 

Книга видана за ініціативи та організаційної підтримки голови 
Уманської районної ради О. Супрунець. 

2. Глущенко, А. Кам’янка набирає популярності серед туристів, а 
Сміла? / А. Глущенко // Смілян. обрії. – 2019. – 24 лип. (№ 30). – С. 4. 

Сміла є ідеальним регіоном для розвитку вітчизняного туризму, 
але досі не стала туристичною Меккою. 

3. Екоуроки, театральна постановка та молодіжний ХАБ // Сіл. 
обрії. – 2019. – 25 верес. (№ 36). – С. 3. 

У Руськополянській ОТГ керівництво та представники молоді 
вирішували, як місцева влада може залучити молодь до вирішення 
проблем у громаді (Черкаський район). 

4. Коли в серцях звучить мелодія // Шевченків край. – 2019. – 
5 лип. (№ 52-53). – С. 3. 

У міському парку відпочинку, вже вчетверте поспіль відбувся 
започаткований Звенигородською районною радою пісенний 
фестиваль «Мелодії сердець Кобзаревого краю». 

5. Радзівіл, К. Прощавай, музична школо / К. Радзівіл // Жашківщина. – 
2019. – 26 лип. (№ 63-64). – С. 2. 

Міська рада прийняла рішення про створення Мистецької школи 
та підтримали клопотання райдержадміністрації про ліквідацію 
Жашківської дитячої музичної школи. 

6. Худяківський народний аматорський театр нагороджений 
грамотою Верховної Ради України // Сіл. обрії. – 2019. – 17 лип. (№ 28). – 
С. 4. 

 
В бібліотеках області 

 
7. Браславська, Л. Бібліотека – древня і вічно юна оселя 

людського розуму / Л. Браславська // Маньків. новини. – 2019. – 26 верес. 
(№ 39). – С. 3. 
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Цього року відзначається 100-річчя від дня відкриття першої 
бібліотеки в смт Маньківка, на сьогодні – Маньківська централізована 
бібліотечна система. 

8. Горбівненко, А. Згадували усміхом та піснею / А. Горбівненко 
// Черкас. край. – 2019. – 25 верес. (№ 42). – С. 5. 

У Черкаській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 
Тараса Шевченка відбувся вечір-спогад «З усміхом та піснею» до 85-
річчя з дня народження поета-гумориста Миколи Шапошника. 

9. Горенко, В. Захисників привітали нагородами й піснями / В. Горенко 
// Шполян. вісті. – 2019. – 16 жовт. (№ 42). – С. 7. 

Напередодні Дня захисника України, в читальному залі районної 
бібліотеки імені Миколи Томенка відбулося урочисте зібрання. 

10. Гукова, В. П’ять найкращих татусів зібралося в бібліотеці 
/ В. Гукова // Вісн. Золотоніщини. – 2019. – 27 черв. (№ 26). – С. 4. 

Клубне зібрання родин, присвячене татусям у Коробівській 
сільській бібліотеці. 

11. Нікітенко, В. «Книжковий маестро» в Городищині / В. Нікітенко 
// Вісн. Городищини. – 2019. – 6 верес. (№ 36). – С. 3. 

Зустрічі читачів, інтелігенції міста та району з учасниками 
фестивалю в читальному залі центральної районної бібліотеки. 

12. Німченко, Н. Відкрили музейну кімнату В. Щерби / Н. Німченко 
// Драбівщина. – 2019. – 4 жовт. (№ 40). – С. 4. 

20 вересня у приміщенні сільської бібліотеки було відкрито музейну 
кімнату краєзнавця і письменника Володимира Щерби (с. Шрамківка). 

13. Сучасна сільська бібліотека – це… // Сіл. обрії. – 2019. – 
25 верес. (№ 36). – С. 5. 

Бібліотечні заклади Черкаського району продовжують активну 
роботу, застосовуючи та впроваджуючи нові послуги. 

14. Танасійчук, Л. Посіяні ним зерна мудрості й любові… 
/ Л. Танасійчук // Трибуна хлібороба. – 2019. – 3 жовт. (№ 40). – С. 5. 

Вечір пам’яті С. Зінчука в літературному музеї, що діє при 
Христинівській районній бібліотеці. 

15. «Я таки ступив на землю Василя Симоненка» / [спілкув. 
К. Вальчиковська] // Шполян. вісті. – 2019. – 24 лип. (№ 30). – С. 9. 

Зустріч з поетом-піснярем з Хмельниччини Мирославом Воньо у 
районній бібліотеці імені Миколи Томенка. 
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Музейна справа 
 
16. Кирей, Р. Оновлена Софіївка дарує унікальні композиції : 

[в Умані відкрили нову «Сучасну Софіївку»] / Р. Кирей // Уряд. кур’єр. – 
2019. – 18 лип. (№ 135). – С. 12. 

17. Костенко, С. Ідилія картин Вадима Нелепа / С. Костенко 
// Надросся. – 2019. – 22 серп. (№ 34). – С. 5. 

В художній галереї Заповідника відбулась презентація 
персональної виставки робіт корсунського художника. 

18. Нікітенко, Л. Кольори заробітчанства : графіку Дмитра Бур’яна 
про роботу в Польщі показують у музеї : [у Черкас. худож. музеї] 
/ Л. Нікітенко // Україна молода. – 2019. – 12-13 лип. (№ 76). – С. 3. 

19. Палагута, В. Українська краса в етностилі / В. Палагута 
// Черкас. край. – 2019. – 11 верес. (№ 40). – С. 16. 

У Черкаському обласному краєзнавчому музеї з нагоди 
Міжнародного дня краси відбулася авторська інтерактивна екскурсія 
«Українська краса в етностилі». 

20. Пасова, Т. Толока, що поєднала трипілля зі смартфоном : 
[у Легедзином в Держ.-іст.-культур. заповіднику «Трипільська культура» 
провели традиц. толоку] / Т. Пасова // Голос України. – 2019. – 30 лип. 
(№ 142). – С. 11. 

21. Проект «Чигиринський прорив» // Чигирин. вісті. – 2019. – 
16 серп. (№ 33). – С. 2. 

Національний історико-культурний заповідник «Чигирин» став 
переможцем конкурсної програми «Інклюзивне мистецтво» від 
Українського культурного фонду, який спрямований на промоцію 
творчого доробку гончара Євгена Поступайла – ветерана АТО, як 
прикладу успішної самореалізації та підтримки людей після їх 
повернення із зони бойових дій. 

22. Соколовська, Л. Якими були Черкаси, зафіксував у гравюрах 
Василь Муха / Л. Соколовська // Черкас. край. – 2019. – 21 серп. (№ 37). – 
С. 15. 

Виставка Василя Мухи в музеї «Кобзаря» (м. Черкаси). 
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23. У Корсуні працівники заповідника самостійно ремонтують 
палац Понятовських-Лопухіних // Акцент. – 2019. – 17 июля. (№ 29). – 
С. 5. 

Один із найбільших княжих палаців ХІХ століття в Європі почав 
руйнуватися понад десять років тому. 

24. Фітенко, А. Глина, полова, вода, музей, археологічні розкопки, 
друзі та гарні враження / А. Фітенко // Маньків. новини. – 2019. – 4 серп. 
(№ 31). – С. 4. 

В селі Легедзине Тальнівського району відбувся традиційний 
фестиваль «Трипільська Толока». Організатором заходу виступив 
історико-культурний заповідник «Трипільська культура». 

25. Шибінська, В. «На зламі століть» / В. Шибінська // Уман. зоря. – 
2019. – 16 серп. (№ 32). – С. 8. 

В Уманському художньому музеї розпочала роботу виставка 
живопису. 

26. Щербатюк, О. Столичні науковці в Лисянці говорили про 
коліївщину і презентували «Добридень» / О. Щербатюк // Понад Тікичем. – 
2019. – 27 лип. (№ 30). – С. 1. 

У Лисянці відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція. 

 
Театрально-концертне життя 

 
27. Театр обіцяють відремонтувати до середини грудня // Черкас. 

край. – 2019. – 18 верес. (№ 41). – С. 1. 
Черкаські театрали з нетерпінням чекають відновлення приміщення 

обласного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка. 
28. У грудні завершується перша черга відновлюваних робіт 

черкаського Драмтеатру // Акцент. – 2019. – 18 сент. (№ 38). – С. 5. 
 

Культурно-мистецьке життя громад 
 
29. Великоканівчанам аплодував Чорноморськ // Світлий шлях. – 

2019. – 22 серп. (№ 34). – С. 3. 
Колектив ансамблю естрадно-духових інструментів «Водограй» 

Великоканівського СБК за підтримки органів влади та спонсорів 
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прийняв участь у 13-у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-
хорового мистецтва імені Юрія Штельмаха «Серпневий заспів – 2019». 

30. Випускний бал у школі мистецтв // Драбівщина. – 2019. – 
2 серп. (№ 31). – С. 2. 

Традиційний вечір у великій залі РЦКД. 
31. Вони і вправду унікальні // Шполян. вісті. – 2019. – 14 серп. 

(№ 33). – С. 16. 
Сигнаївський хор «Родина» на ХІІІ Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі вокально-хорового мистецтва «Серпневий заспів – 2019» у 
м. Чорноморську відзначено в кількох номінаціях. 

32. Говрас, Т. Нам це вдалося, браво! / Т. Говрас // Катеринопіл. 
вісн. – 2019. – 6 верес. (№ 67/68). – С. 4. 

Самодіяльні актори театру «Березіль», що працює при 
Мокрокалигірському сільському Будинку культури, поставили на своїй 
сцені комедійну виставу М. Старицького «За двома зайцями». 

33. Горенко, В. Подарували тепло стареньким / В. Горенко // Шполян. 
вісті. – 2019. – 9 жовт. (№ 41). – С. 7. 

День людей похилого віку і День ветерана відзначили у 
Ярославківському Будинку культури. 

34. Готові круто замісити літо? : «Крутий заміс» запрошує у 
Мельники на три дні свята, музики, драйву і розваг // Чигирин. вісті. – 
2019. – 2 серп. (№ 31). – С. 1. 

Оригінально і яскраво подана програма заходу. 
35. Іванченко, В. У Кам’янському парку працюють скульптори 

/ В. Іванченко // Трудова слава. – 2019. – 13 верес. (№ 37). – С. 3. 
В межах мистецького фестивалю «Кам’янська земля – край 

славетних героїв» буде створено просвітницький майданчик – Сквер 
Героїв. 

36. Клименко, Г. Мистецька Петрівка / Г. Клименко // Вісн. 
Золотоніщини. – 2019. – 18 лип. (№ 29). – С. 4. 

Під такою назвою в Гельмязеві відбувся регіональний фестиваль 
фольклору. 

37. Клименко, Г. Пісня від серця до серця / Г. Клименко // Вісн. 
Золотоніщини. – 2019. – 26 верес. (№ 39). – С. 5. 

Аматорський фольклорний колектив «Спадщина» із Бубнівської 
Слобідки відзначив 15-річчя створення. 
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38. Лебеденко, Т. «Гармоністе, дзвінко грай!» : в Тіньках свої 
таланти показали більше сорока музик-віртуозів в рамках п’ятого 
фестивалю гармоністів / Т. Лебеденко // Чигирин. вісті. – 2019. – 5 лип. 
(№ 27). – С. 5. 

39. Лебеденко, Т. З Болгарії з перемогою / Т. Лебеденко // Чигирин. 
вісті. – 2019. – 27 верес. (№ 39). – С. 1. 

Народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Козачка» здобув 
визнання та блискучі перемоги на Міжнародному фольклорному 
фестивалі у Болгарії. 

40. Лісова, Л. Ліпили горщики, варили борщ, гуляли весілля : 
[у Холодному Яру відбувся обл. мистец. фестиваль «Крутий заміс»] 
/ Л. Лісова // Голос України. – 2019. – 6 серп. (№ 147). – С. 4. 

41. Марчик, О. Із Грузії з перемогою : глядачі плакали, коли 
«Арабеск» танцював «Свічу пам’яті» / О. Марчик // Надросся. – 2019. – 
5 верес. (№ 36). – С. 9. 

Зразковий хореографічний колектив «Арабеск», що діє при 
Корсунь-Шевченківській школі мистецтв, на Міжнародному фестивалі-
конкурсі «Золоте руно» (Грузія) здобув найвищу нагороду – Гран-прі. 

42. Мороз, С. Українська пісня – на березі Середземного моря 
/ С. Мороз // Колос. – 2019. – 26 верес. (№ 39). – С. 3. 

Народний ансамбль української пісні «Ордана» – це візитка 
Тального. 

43. Нікітенко, Л. «Холодний Яр» мистецький : два тижні творчості 
в народному стилі : [симпозіум майстрів народ. мистецтва у м. Чигирин] 
/ Л. Нікітенко // Україна молода. – 2019. – 28 серп. (№ 95). – С. 3. 

44. ОТГ реалізує два культурно-мистецькі проекти // Нова 
Доба. – 2019. – 24 лип. (№ 29). – С. 4. 

Одразу два проекти Кам’янської громади стали переможцями 
конкурсу, заснованого Міністерством культури України з метою 
стимулювання культурного розвитку малих міст і територій. 

45. «Спадщина» – знову сріблий призер ІХ Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу народної творчості «Червона калина» 
// Жашківщина. – 2019. – 12 лип. (№ 59-60). – С. 5. 

Народний аматорський фольклорно-обрядовий колектив 
«Спадщина» Жашківського РБК імені М. П. Драгоманова. 
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46. Тарасова, В. Життя у Матусівській громаді і на її околицях 
/ В. Тарасова // Шполян. вісті. – 2019. – 14 серп. (№ 33). – С. 2. 

Проблеми культури. 
47. У будинку культури облаштували танцклас // Нова Доба. – 

2019. – 24 лип. (№ 29). – С. 4. 
Новий танцклас облаштували для вихованців Жашківського 

міського будинку культури. 
48. У Жашківській громаді танцюють під духову музику просто 

неба // Сіл. обрії. – 2019. – 11 верес. (№ 35). – С. 7. 
Недільні вечори духової музики «для тих, кому…». 
49. У Степанківській ОТГ відбулося пісенне свято // Сіл. обрії. – 

2019. – 24 лип. (№ 29). – С. 12. 
У Будинку культури села Степанки відбулося свято «Хай усіх 

єднає пісня», організоване в рамках Всеукраїнського конкурсу-
фестивалю аматорської дитячої патріотичної пісні «Об’єднані піснею» 
(Черкаський район). 

50. У Черкасах збільшиться плата за навчання у мистецьких 
школах // Вечірні Черкаси. – 2019. – 25 верес. (№ 39). – С. 2. 

51. Хоменко, Л. У Степанецькій ОТГ продовжується відродження 
будинків культури / Л. Хоменко // Дніпрова зірка. – 2019. – 25 лип. 
(№ 059/060). – С. 3. 

Нещодавно завершився повноцінний ремонт сцени в Будинку 
культури села Степанці (Канівський район). 

52. Як в об’єднаній громаді культуру розвивають // Сіл. обрії. – 
2019. – 28 серп. (№ 28). – С. 7. 

У Набутівській ОТГ паралельно з розвитком інфраструктури 
стали вкладати кошти у культуру (Черкаський район). 
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