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Культура Черкащини 

в умовах російської збройної агресії. 

Органи влади і культура 
 

1 Клуб запрошує двічі на тиждень : [Вільхів. сіл. клуб Новодмитрів. громади] // Вісн. 

Золотоніщини. – 2022. – 7 квіт. (№ 13). – С. 5. 

Рішенням керівництва громади клуб працює онлайн та відкривається для 

окремих заходів проведення дозвілля, щоб підтримати мешканців від жахливих 

новин війни. 

2. Коваленко, Т. Ми – нація, яку неможливо підкорити / Т. Коваленко // Світлий 

шлях. – 2022. – 28 квіт. (№ 17). – С. 2. 

Робоча нарада працівників закладів культури Іркліївщини.  

3. Котик, В. Благодійність і творчість поєднались у фестивалі-ярмарку, 

організованому на підтримку Збройних Сил України / В. Котик // Жашківщина. – 

2022. – 24 черв. (№ 43/44). – С. 3. 

У місті Жашків пройшов фестиваль-ярмарок «Допомогти солдату 

захистити Україну», організований Благодійним фондом «Ми єдина Україна» за 

підтримки міського голови Ігоря Цибровського. 

4. Плешканівський бузинник внесено до Національного переліку нематеріальної 

культурної спадщини // Вісн. Золотоніщини. – 2022.– 14 лип. (№ 27). – С .4. 

Міністерство культури та інформаційної політики України розширило 

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини на 21 

новий елемент. До переліку додали і «Бузинник» – десертну страву з бузини 

(Золотоніський район). 

5. У Кам’янці перейменують музей Пушкіна і Чайковського // Вечірні Черкаси. – 

2022. – 13 квіт. (№ 15). – С. 4. 

6. У селі Ковалівка відбулося вручення Всеукраїнської літературної премії імені 

Михайла Масла // Драбівщина. – 2022. – 18 лют. (№ 8). – С. 4. 

Всеукраїнська літературна премія імені Михайла Масла встановлена 

Шрамківською сільською радою Золотоніського району за підтримки 

Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України. 

7. Українська вишиванка – це гордість нашого народу // Маньків. новини. – 2022. – 

26 трав. (№ 19). – С. 1. 

Організатори свята – спеціалісти відділу культури та туризму 

Маньківської селищної ради  
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8. Через війну відстрочили вручення премій : [ім. Миколи Томенка] // Шполян. 

вісті. – 2022. – 7 лип. (№ 25). – С. 8. 

9. Черкаські митці створили бойові вишиванки // Нова Молодь Черкащини. – 

2022. – 25 трав. (№ 20). – С. 7. 

Бійці Черкаської тероборони та місцеві художники із «Теліженко. Творча 

майстерня» створили стильну, колоритну та сучасну вишивку, яку можна 

носити на бойовій сорочці ЗСУ. 

10. Вихор, Г. Ансамблю «Оберіг» – 10 років / Г. Вихор // Драбівщина. – 2022. – 

13 берез. (№ 11). – С. 4. 

Управління культури Черкаської ОДА у грудні 2021 року присвоїло 

колективу звання «Народний аматорський вокальний ансамбль ветеранів праці 

«Оберіг». 

11. Школа для дорослих у Гельмязівський громаді // Вісн. Золотоніщини. – 2022. – 

24 лют. (№ 8). – С. 2. 

На відкритті школи в Гельмязівську публічну бібліотеку завітали старости 

сіл громад, бібліотекари, вчителі. Мета школи – неформальна освіта дорослих, 

яка відповідає їхнім здібностям та можливостям.  

 

Культурний фронт публічних бібліотек області 

 

12. Вітавська, Н. Бібліотеки Черкащини в умовах війни : [досвід роботи] / Н. 

Вітавська // Бібл. планета. – 2022. – № 2. – С. 26 –28. 

13. В бібліотеці Сміли відкрили музей пам’яті Олексія Цибка // Вечірні Черкаси. – 

2022. – 13 лип. (№ 28). – С. 3. 

В експозиції музею регбійно-футбольного клубу «Сміла», який організував 

Олексій Цибко, – нагороди, кубки, медалі, фотографії. Колишній мер Сміли О. 

Цибко загинув у боях за звільнення м. Буча Київської області. 

14. «Два тижня потрібно, щоб створити маскування для захисника» – у черкаських 

бібліотеках плетуть «Кікімори» // Нова Молодь Черкащини. – 2022. – 25 трав. (№ 

20/22). – С. 4. 

15. «Нація, яка читає, непереможна» : [досвід роботи Христинів. центр. б-ки] 

// Трибуна хлібороба. – 2022. – 31 берез. (№ 11). – С. 4. 

16. Подаруй бібліотеці українську книгу // Надросся. – 2022. – 7 лип. (№ 27). – С .4. 

Таку акцію вже неодноразово проводить Публічна бібліотека Корсунь-

Шевченківської міської ради. 
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17. Російські книги перев’язують чорними стрічками : як з черкаських 

бібліотек вилучають ворожу літературу // Нова Молодь Черкащини. – 2022. – 

22 черв. (№ 24/25). – С. 5. 

18. Черкаські бібліотекарі збирають книги для поранених // Вісн. Золотоніщини. – 

2022. – 21 лип. (№ 28). – С. 2. 

Книги для поранених бійців, які лікуються в Черкасах, збирають працівники 

обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка. 

19. Шумовська, Р. Українська мова – мова єднання нашого народу / Р. Шумовська 

// Трибуна хлібороба. – 2022. – 23 черв. (№ 23). – С. 4. 

У Христинівській центральній бібліотеці відкриваються курси з вивчення 

української мови. 

 

Музеї в реаліях війни 

 

20. Вікторук, А. Неперевершений краєзнавець, вчитель, який і в поважному віці 

продовжує трудитися / А. Вікторук // Шполян. вісті. – 2022. – 21 серп. (№ 29). – 

С. 2. 

Ювілейний захід у Звенигородському краєзнавчому музеї з нагоди 84-річчя 

Станіслава Станіславовича Лячинського. 

21. Давиденко, Г. На побачення з історією: у заповіднику в Міжнародний день 

музеїв представили захоплюючі виставки / Г. Давиденко // Надросся. – 2022. – 26 

трав. (№ 21). – С. 4. 

Науковці Корсунь-Шевченківського історико-культурного заповідника 

підготували і провели різноманітні пізнавальні та патріотичні заходи. 

22. Квітковий подарунок композитору // Надросся. – 2022. – 12 трав. – (№ 19). – 

С. 1. 

Екологічний захід до 100-річчя від дня смерті та 140-річчя від дня 

народження Кирила Стеценка у селі Квітки. Біля меморіального музею 

композитора, який входить до складу Корсунь-Шевченківського державного 

історико-культурного заповідника, висадили квіти. 

23. Мороз, С. «На довгій ниві», або як Степан Ковганюк об’єднав родину / С. Мороз 

// Колос. – 2022. – 2 черв. (№ 18). – С. 2. 

У Тальному, в музеї міста, відбулася презентація книги-двотомника «На 

довгій ниві» українського письменника і перекладача Степана Ковганюка. 
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24. Осієнко, Л. Унікальна книга про Корсунський парк / Л. Овсієнко // Надросся. – 

2022. – 26 трав. (№ 21). – С. 5. 

У серії «Дивовижі Черкащини» вийшла друком книга П. Степенькіної 

«Незакінчена історія старовинного парку» про заснування і становлення одного 

з найдивовижніших стародавніх парків України – Корсунського. 

25. Реставрація Палацу Шувалових продовжується навіть під час війни : 

[потужну команду професіоналів очолює архітектор-реставратор Анатолій 

Ізотов] // Нова Молодь Черкащини. – 2022. – 1 черв. (№ 22). – С. 5. 

26. Стригун, Ю. У Легедзиному на Черкащини вперше з початку війни показали 

унікальні трипільські артефакти / Ю. Стригун // Вечірні Черкаси. – 2022. – 3 серп. 

(№ 31). – С. 2. 

27. Сухорученко, А .Музей – інституція культури пам’яті / А. Сухорученко // Вісн. 

Городищини . – 2022. – 27 трав. (№ 21) – С. 3. 

Виконуючий обов’язки директора краєзнавчого музею Петра та Семена 

Гулаків-Артемовських розповідає про діяльність закладу. 

 

Культурно-мистецьке життя громад під час війни 

 

28. Бойко, С. Корсунці – переможці «Мостів над Россю» : [ХVII Міжобласний 

мистецько-екологічний конкурс] / С. Бойко // Надросся. – 2022. – 23 черв. (№ 25). – 

С. 2. 

29. «Вули» у школі мистецтв // Трибуна хлібороба. – 2022. – 24 берез. (№ 10). – 

С. 3. 

Колектив Христинівської школи мистецтв допомагає Збройним Силам 

України та переселенцям.  

30. Давиденко, Т. «Шевченківські вершини 2022» відбулися. Вітаємо 

переможців! / Т. Давиденко // Надросся. – 2022. – 12 трав. (№ 19) – С 4. 

Про фестиваль-конкурс вокального і образотворчого мистецтв і 

художнього слова, присвячений Тарасу Шевченку та 30-річчю затвердження 

державної символіки України, який відбувся у Корсунь-Шевченківському. 

31. Дяглюк, О. Вчилися петриківському розпису / О. Дяглюк // Вісн. 

Городищини. – 2022. – 20 трав. (№ 20). – С .3. 

Зустрічі з майстринею петриківського розпису Лідію Безщасною у 

Городищенському міському Центрі культури і дозвілля.  
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32. Дяглюк, О. Заняття з арт-терапії допомагають відновити емоційний стан / О. 

Дяглюк // Вісн. Городищини. – 2022. – 8 квіт. (№ 13). – С. 1. 

У Городищинській територіальній громаді широко використовують арт-

терапію серед дітей, які тимчасово перебувають у Городищі. 

33. Деглюк, О. Серед лауреатів фестивалю « Мости над Россю» є наші земляки 

/ О. Дяглюк // Вісн Городищини. – 2022.  – 24 черв. (№ 26). – С.1. 

Підсумки ХVII Міжобласного конкурсу – фестивалю, який традиційно 

проходить в Корсунь-Шевченківському. 

33. Задорожна, А. Пісня об’єднала цих людей красивих / А. Задорожна // Надросся. – 

2022. – 14 лип. (№ 28). – С. 4. 

За 35 років існування Корсунь-Шевченківський хор ветеранів підтверджує 

своє звання «народного» виступами на фестивалях, концертах, творчих 

зустрічах. 

34. Кінаш, М. Наближати Перемогу добрими справами / М. Кінаш // Світлий 

шлях. – 2022. – 21 лип. (№ 29). – С. 1. 

Творчий колектив «Криниця» села Лящівки Золотоніського району запросив 

на зустріч-шанування родину переселенців з Курахова. 

35. Котик, В. Завзяті юні гармоністи вкотре зібрали кошти для підтримки 

захисників / В. Котик // Жашківщина. – 2022. – 8 лип. – (№ 47/48). – С. 4. 

Учні мистецької школи Жашківської міської ради, учасники дитячого 

ансамблю гармоністів та керівник ансамблю Іван Сухий долучилися до 

благородної справи. 

36. Луньов, П. «А над світом українська вишиванка цвіте» / П. Луньов // Вісн. 

Городищини. – 2022. – 27 трав. (№ 21). – С. 3. 

Біля пам’ятника С. С. Гулака-Артемовського відбулася мистецька акція до 

Всесвітнього дня вишиванки. 

37. Люльченко, О. Життя як пісня, пісня як життя / О. Люльченко // Вісн. 

Золотоніщини. – 2022. – 4 лип. (№ 27). – С. 5. 

В сільському будинку культури с. Нова Дмитрівка відбувся святковий 

концерт, присвячений 10-річчю аматорського вокального ансамблю «Водограй». 

38. Мистецька Тальнівщина /підгот. С. Мороз // Колос. – 2022. – 30 черв. (№ 22). – 

С. 3. 

Культурне життя Тальнівщини під час війни. 
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39. Мороз, С. « Я добре пам’ятаю «Ордану» / С. Мороз // Колос. – 2022. – 26 трав. 

(№ 17). – С. 2. 

Свято музики й вишиванки у Тальному за участю народного аматорського 

ансамблю української пісні «Ордана». 

40. Перець, С. Музика оживила душі / С. Перець // Надросся. – 2022. – 14 квіт. 

(№13). – С. 5. 

Викладачі мистецької школи у місті Корсунь-Шевченківський виступили з 

концертом для переселенців.  

41. У фотоконкурсі пам’яток культури для Вікіпедії обрали кращу світлину 

Черкаської області // Вісн. Золоніщини. – 2022. – 3 лют. (№5).– С. 4. 

Переможцем номінації «Найкраща фотографія Черкаської області 

найбільшого у світі фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» стала світлина 

Троїцької церкви у с. Драбівці роботи Андрія Мозоля.  

42. Черкаських танцюристів в Італії зустрічали бурхливими оплесками // Нова 

Молодь Черкащини. – 2022. – 1 черв. (№ 22). –С. 1. 

Балетна група Черкаського народного хору Черкаської обласної філармонії 

успішно виступила в Італії на танцювальному фестивалі. 

43. Чернецький, І. Черкаські актори порадували лисянську дітвору музичною 

виставою / І. Чернецький // Понад  Тікичем. – 2022. – 25 черв. (№ 23). – С. 2. 

Актори Черкаського обласного академічного театру ляльок зіграли більше 

30 благодійних вистав. 

 

 

 

 

 

  



9 
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