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Збірник «Мапа бібліотечного досвіду» містить 19 оглядів 

бібліотечних практик щодо втілення інновацій обласними, міськими та 

сільськими бібліотеками територіальних громад Рівненської області. 

Розглядається досвід публічних бібліотек Рівненщини, реалізований 

упродовж 2021–2022 років у напрямі промоції книг та читання, 

бібліотечного обслуговування дітей, молоді та дорослих, в т.ч. внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО), популяризації історичної та культурної 

спадщини краю, роботи публічних бібліотек в умовах воєнного стану.  

Переважна більшість представлених матеріалів розкриває практики 

бібліотечного обслуговування ВПО, реалізації міжнародних та локальних 

літературних, освітніх, мистецьких проєктів для різних груп користувачів в 

межах «Конкурсу бібліотечних ініціатив» за 2022. 

Матеріал розташовано за алфавітом назв територіальних громад. 

Першими подаються практики обласних бібліотек м. Рівне.  

Видання розраховане на спеціалістів бібліотечної справи та 

суміжних галузей. 
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ПЕРЕДСЛОВО 

2022 рік став надскладним для публічних бібліотек Рівненщини. В 

умовах воєнного стану змінилася їх діяльність, постали нові виклики. 

Бібліотекарі стали активними учасниками громадського та культурного 

фронту своїх громад, ведуть інформаційний супротив, працюють, щоб 

допомагати військовим, волонтерам, біженцям, містянам, чиї рідні у лавах 

ЗСУ, надійні партнери місцевої влади.  

Публічні бібліотеки переформатували свою діяльність, і нині діють 

як центри громадської активності. Бібліотечні простори переобладнано під 

гуманітарні хаби, де плетуть маскувальні сітки, готують їжу для воїнів на 

передову, виготовляють енергетичні батончики для ЗСУ, збирають та 

сортують гуманітарну допомогу, пакують продуктові набори для жителів 

територій, що постраждали. 

Бібліотечні сайти та платформи соціальних мереж активно 

використовуються для поширення офіційної та життєво важливої 

інформації для громади та ВПО, рекомендуються українські книги, 

ведеться реклама цифрових послуг бібліотек. 

У бібліотеці можна дізнатися про інфраструктуру населеного пункту, 

соціальні заклади та медичні центри, благодійні місії, послуги та культурні 

можливості території, туристичні відомості про край. 

Бібліотеки поширюють офіційну інформацію органів влади, надають 

доступ до інтернету та інтернет-місця для дистанційної роботи ВПО, 

онлайн-навчання школярів та студентів.  

Активізували роботу курси цифрової грамотності, клуби вивчення 

української та іноземних мов (англійської та німецької). 

Для членів громад та ВПО організовуються різні освітні, культурні, 

мистецькі активності, які допомагають краще адаптуватися до нових умов 

та інтегруватися у громаду. Підтримку публічним бібліотекам надала ГО 

«Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації», яка 

організувала Конкурс проєктів. Головна тема цьогорічного конкурсу –

«Бібліотека для перемоги». Вперше конкурс проходив за підтримки 

Рівненської обласної організації профспілки працівників культури. Серед 

проєктів-переможців: «Бібліотечна академія» Д. Сінчук, в. о. директора КЗ 

«Центральна публічно-шкільна бібліотека» Бугринської сільської ради; 

«Бібліосторітелінг «НадзвиЧайні історії маленьких українців», 

Н. Козачук, провідного бібліотекаря Рівненської обласної бібліотеки для 

дітей; «Рівне очима рідних незнайомців» Г. Бойко, провідного методиста 
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Рівненської ОУНБ; «Смартфон з нуля» І. Усович, завідувачки відділу 

соціокультурної діяльності Рівненської ОУНБ; «Драйвові мандри містом 

Рівне» М. Войцеховської, завідувачки сектору періодики Рівненської 

обласної бібліотеки для молоді. 

Реалізовано міжнародний проєкт – «Бібліотекарі України та 

Німеччини – разом до Перемоги». У межах проєкту за сприяння Німецької 

бібліотечної асоціації залучено міжнародну технічну допомогу через 

німецький Культурний фонд Ернста фон Сіменса, а саме – 50 сучасних 

комп’ютерів з встановленим ліцензійним Windows 10 Pro (українська 

версія), гарнітурою. Обладнання передано в публічні бібліотеки 

територіальних громад Рівненської області для надання цифрових послуг 

внутрішньо переміщеним особам та місцевій громаді. На базі Рівненської 

обласної універсальної наукової бібліотеки організовано підготовку 

«цифрових» тренерів з числа бібліотечних працівників, які проводитимуть 

навчання для ВПО та місцевої громади у своїх населених пунктах. В 

онлайн та офлайн-форматі проходять тренінги з інформаційної та цифрової 

грамотності. 
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м. Рівне 

1. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

33028, вул. Олександра Борисенка, 6, м. Рівне, 

http://libr.rv.ua/ua/; e-mail: metod@libr.rv.ua 

Автор: Бойко Г. А., провідний методист науково-методичного відділу  

 

Проєкт «Рівне очима рідних незнайомців» 

 

В умовах воєнного стану життя українців докорінно змінилося, вони 

вимушено залишили свої домівки та шукали прихисток у тилу заходу 

України. Перебуваючи у новому місті люди відчувають тривогу й стрес, 

що негативно впливає на адаптаційний процес до нових умов.  

Для кращої інтеграції та соціалізації у рівненський культурний 

простір, Рівненська ОУНБ запропонувала внутрішньо переміщеним особам 

нову мистецьку ініціативу – фотовиставку. Її учасники за допомогою 

фотооб’єктива камери чи смартфону, мали змогу передати свої враження 

та емоції, пов’язані з містом Рівне. Відчути себе його частиною, глибше 

пізнати та зрозуміти культуру, відчути патріотичні настрої. І, водночас, це 

шанс для рівнян, по-новому подивитися на рідне місто, на давно знайомі 

місця. 

Проєкт передбачав три етапи реалізації. Перший – це проведення 

рекламної компанії у соціальних мережах, місцевих масмедіа, пабліках, 

групах, публічних місцях міста, інфостендах, а також в місцях проживання 

ВПО з метою інформування та залучення учасників. Загалом, було 

зроблено наступні кроки: 

 опубліковано 10 постів у соціальних мережах Рівненської ОУНБ 

(інстаграм, телеграм, фейсбук, сайт); 

 у понад 50 груп в мережі Фейсбук було поширено повідомлення 

про умови участі; 

 12 інтернет-видань розмістили інформацію про старт ініціативи 

(сайти органів влади, РівнеЧарівне, РівнеІнфо, Новини Рівне, Рівне 1, 

Суспільне Рівне, Сфера ТВ тощо); 

 виготовлено 20 афіш формату А4, які були розміщено на 

інфостендах вулиць, будинків. 

Другий етап включав у себе відбір фотографій з понад сотні 

надісланих від 15 учасників з Харкова, Києва, Луганська, Херсона, 

Донецька, Кривого Рогу, Краматорська, Авдіївки, Костянтинівки, 

Добропілля, Рубіжного. Партнерську підтримку та експертну оцінку 

світлин здійснив український фотограф, заслужений художник 

Міжнародної Федерації фотомистецтва (EFIAP) Олександр Харват.  

В результаті роботи експертної групи було відібрано 46 світлин, які 

демонстрували: емоції рівнян та гостей, рівненську архітектуру; улюблені 

«рівненські» місця; цікаві локації та простори; культурні враження.  
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Варто зауважити, що гості Рівного побачили його великою оазою, із 

квітучими клумбами та флористичним дизайном на них, мальовничою 

«Лебединкою» з фонтанами, неймовірним Басовим Кутом. Місто з 

великою кількістю цікавих локацій, щирих людей, водойм, місць де можна 

відпочивати, займатись спортом та відновлювати сили.  

Фінальною подією проєкту стало урочисте відкриття фотовиставки 

«Рівне очима рідних незнайомців», яка була приурочена до Дня 

Незалежності України та Дня міста Рівне. На її 

відкриття завітали автори фотографій, 

представники місцевих органів влади, культурні 

діячі, відвідувачі бібліотеки, рівняни.  

Подію було висвітлено у 4 найбільших 

місцевих масмедія (Сфера ТВ, Рівне 1, ITV, 

Суспільне Рівне), 6 інформаційних порталах 

(Рівне вечірнє, Рівне новини, Голос України 

тощо). На офіційному YouTube каналі 

Рівненської ОУНБ розміщено запис прямої 

трансляції події – https://youtu.be/PPZmUZkO_rc. 

Експозиція фотовиставки діяла впродовж місяця, 

яку переглянуло понад 500 відвідувачів 

книгозбірні.  

Рівненська ОУНБ вже сформувала 

дружній образ для ВПО й вони стали 

активними читачами, відвідувачами 

мистецьких, культурних, 

просвітницьких, інформаційних та 

інших заході книгозбірні, які покликані 

заповнити лакуни в культурному житті 

людей, знизити напругу, всіляко 

допомогти адаптуватись на новому місці 

та відволіктись від ситуації, яка 

склалась в країні.  

 

З відгуків про проєкт: 

«Я дуже вдячна організаторам виставки за надану можливість 

висловити мовою світлин, ті щирі, теплі та насиченні справжньою 

любов'ю почуття, які я відчуваю до міста Рівного та рівнян», Вероніка 

Калачова, м. Харків. 

«Щиро дякую всім причетним за можливість прийняти участь у 

такому чудовому заході! Було приємно побачити свої світлини серед 

інших, поспілкуватися та спробувати смачне частування!», п. Вікторія, 

м. Харків.  

https://youtu.be/PPZmUZkO_rc
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«За час повномасштабної війни Рівне стало домівкою для багатьох 

людей. Попри важку ситуацію вони продовжують жити та розвиватися, 

знайомитися з культурою нашого краю, його історичною спадщиною. Це 

чудова ідея – запропонувати ВПО стати учасниками фотовиставки та 

через власні світлини продемонструвати Рівне та різні аспекти його 

життя», Сергій Гемберг, заступник голови Рівненської ОДА. 

 

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

33028, вул. Олександра Борисенка, 6, м. Рівне, 

http://libr.rv.ua/ua/; e-mail: vm.rdob@gmail.com 

Автор: Булгаков Ю. В., головний бібліотекар відділу мистецтв 

 

Оцифрування культурної спадщини митця 

на прикладі створення цифрової колекції Олени Медведєвої 

 

У 2015 році Рівненською обласною універсальною науковою 

бібліотекою започатковано проєкт «Відомі люди Рівненщини. Цифрові 

колекції». Мета проекту – збереження культурної 

та мистецької спадщини краян, оприлюднення та 

надання необмеженого доступу користувачам до 

унікальних надбань наших земляків.  

У 2021 році розпочато роботу над 

створенням цифрової колекції, присвяченої 

творчості Олени Медведєвої, рівненської 

майстрині вишивки, дитячої письменниці, 

журналістки, ініціаторки створення авторського 

видавництва книг ручної роботи «Креативна 

книга» та громадської організації «Центр 

креативу». Матеріали у колекції згруповані за 

такими розділами:  

1. Творча біографія Олени Медведєвої;  

2. Твори Олени Медведєвої;  

3. Публікації про Олену Медведєву. 

Твори Олени Медведєвої можна 

поділити на чотири великі групи. До першої 

групи належать друковані книги. В колекції 

представлені цифрові копії трьох 

друкованих книг Олени Медведєвої у 

форматі PDF: публіцистичне видання 

«Дванадцять облич радості: інтерв'ю з 

неординарними дітьми» (Рівне, 2019, 148 с.) 

та дві багато ілюстровані дитячі казочки – «Крамниця часу» (ілюстрації 

http://libr.rv.ua/ua/
mailto:okulyar.rounb@gmail.com
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Н. Серветник, Рівне, 2019, 20 с.) та «Таємниця з кавуновим присмаком» 

(ілюстрації Г. Осадко, Рівне, 2020, 92 с.). PDF-файли книг надано 

авторкою. 

Основним творчим доробком мисткині є книги, 

вишиті на полотні, з яких у колекції представлені 20. 

Серед них «вишита шевченкіана» Олени Медведєвої, 

твори класиків літератури Івана Франка, Лесі 

Українки, Ліни Костенко, Уласа Самчука, Адама 

Міцкевича (польською мовою), чотири Євангелія, 

книга псалмів (англійською мовою), «Великодній 

триптих» (уривки з «Нового завіту»). Олена 

Медведєва створює вишивані книги у форматах від 

фоліанта (А3) до мініатюри (розмір вишитого полотна 

на сторінці – 5 х 4 см).  

В колекції повністю оцифровано вишиту книгу Уласа Самчука 

«Марія» (формату А5). 11 книг представлено фрагментами, передусім 

ілюстраціями. Решту представлено зображеннями обкладинок.   

Олена Медведєва є автором ідеї створення 

дитячих атрбуків, виконаних у різних техніках 

майстрами, запрошеними до співпраці. У такий 

спосіб було створено шкіряну книгу «Абеткове 

дерево», книгу із синього льону «Сніжинка-

Даринка», в’язану казку «Киця-Киць», м’яку казку 

«Кольорова тінь», різьблену книгу «Легенда про 

Рівне», мереживну 

казку «Руки», 

випалену казку 

«Сонячна веселка», бісерну казку «У парі з 

ангелом», шовкову казку «Доля», солом’яну 

казку «Метеликові ножиці», бурштинову 

казку «Сонь – син соняха», книгу із 

зеленого льону «Їжачок Сто Голочок», 

дерев’яну книгу-іграшку млин «Вітрячок-

годівничок», дерев’яну книгу-іграшку 

криницю «Дві кринички», плетену казку «Живі парасолі». До колекції 

включено всі 15 таких книг, представлено зображення їхнього зовнішнього 

вигляду та окремих ілюстрацій. 

Четверту групу творів Олени Медведєвої становлять казки у форматі 

цифрової відео-анімації. Ці твори долучено до колекції шляхом 

розміщення посилань на електронні ресурси, розміщені в Ютуб профілі 

авторки у мережі Інтернет. 

У процесі створення цифрової колекції Олени Медведєвої в 

Рівненській ОУНБ було проведено роботи зі сканування, фотографування 
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за допомогою цифрової фотокамери, редагування отриманих зображень та 

створення PDF-файлів творів за допомогою програмного забезпечення 

ABBYY FineReader 14. 

 

3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
33028, вул. Олександра Борисенка, 6, м. Рівне, 

http://libr.rv.ua/ua/; e-mail: vm.rdob@gmail.com  

Автор: Гоч К. Г., провідний бібліотекар відділу мистецтв 

 

Арт-терапія як спосіб реабілітації жителів громади,  

що постраждали внаслідок воєнних дій  

 

Цьогоріч відділ мистецтв Рівненської ОУНБ активно створював та 

підтримував різні культурні ініціативи. Досить вагомою подією став 

проєкт, який реалізовувався на мистецьких локаціях книгозбірні впродовж 

червня-вересня за ініціативи КЗ «Будинок Ветеранів» РМР. 

Мета проєкту – психологічна 

підтримка членів сімей загиблих 

захисників та захисниць України, членів 

сімей учасників бойових дій.  

Передбачалося проведення арт-

терапевтичних занять з дітьми та 

дорослими у дружньому середовищі 

бібліотеки. 

За допомогою візуалізації на 

заняттях присутні намагалися знівелювати неприємні емоції, акцентувати 

любов до себе та знайти знову шлях для подальшого комфортного життя у 

соціумі.  

Інформація про кожне заняття з арт-терапії розміщувалася на 

сторінках соціальних мереж та на сайті 

Рівненської ОУНБ, в пабліках рівненських 

новинних груп, а також рівненських 

телеграм-каналах. Проєкт активно 

підтримувала ГО «Рівне разом», а також 

місцевий новинний телеканал. Витратні 

матеріали для реалізації проєкту (акрилові 

фарби, пензлі, мольберти тощо) забезпечив 

КЗ «Будинок Ветеранів» РМР. 

Мистецькі майстер-класи проходили один раз на тиждень за участі 

художниць-волонтерок – Аліни Оборської з художньої студії «Чаювання з 

музою» та Іванни Оксенюк з художньої студії «Mavka».  

http://libr.rv.ua/ua/
mailto:vm.rdob@gmail.com
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В межах занять учасники створювали творчі копії з художніх робіт, 

які на вибір надавали художниці. Більш досвідчені учасники створювали 

власні картини. Сюжет творів відображав внутрішній стан, емоції та 

транслював почуття художника-аматора. 

На арт-терапевтичних заняттях була 

присутня психолог-волонтер Вікторія 

Шмигель, яка переїхала до нашого міста з 

окупованого Лисичанська. Вона 

проводила сеанси психотерапії для 

матерів, дружин та дітей загиблих 

захисників України. 

В цілому, за період реалізації 

проєкту, на різних майданчиках бібліотеки відбулося більше 12-ти занять з 

арт-терапії та понад 20 занять з психотерапії. Усі проведені зустрічі 

сприяли психологічній та соціальній реабілітації присутніх, а бібліотека – 

місцем реалізації культурних, освітніх та дозвіллєвих потреб. 
 

4. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
33028, вул. Олександра Борисенка 6, м. Рівне, 

http://libr.rv.ua/ua/; e-mail: vm.rdob@gmail.com  

Автор: Гоч К. Г., провідний бібліотекар відділу мистецтв 

 

Психологічна адаптація дітей ВПО до нового середовища за 

допомогою арт-ініціатив відділу мистецтв 

 

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну м. Рівне 

стало домівкою для понад 20 тис. українців, котрі були вимушені покинути 

рідні домівки через бойові дії. Велику частку таких громадян складали 

діти. 

З ініціативи відділу мистецтв на базі бібліотеки почали діяти різні 

мистецькі локації, які були створені для 

того, щоб допомогти дітям та родинам 

ВПО краще соціалізуватися у новому місті, 

де вони опинилися. Афіша культурних 

активностей включала щотижневі 

мистецькі та спортивні зустрічі з відомими 

діячами краю, мистецькі години, різні 

майстер-класи, рухливі ігри, які були 

доступні впродовж червня-вересня. 

Інформація про всі майбутні зустрічі та події розміщувалася на 

сторінках соціальних мереж та на сайті Рівненської ОУНБ, в пабліках 

рівненських новинних груп, а також рівненських телеграм-каналах, які 

були створені спеціально для ВПО. 

http://libr.rv.ua/ua/
mailto:vm.rdob@gmail.com
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Суспільно-корисну ініціативу відділу мистецтв у якості волонтерів 

підтримали дитячі письменники, художники, громадські діячі та 

спортсмени Рівного, котрі долучилися та безкоштовно надали ресурси 

(витратні матеріали для майстер-класів, спортивне знаряддя, книги, інше) 

для проведення заходів. 

Першою відбулася зустріч дітей ВПО 

віком від 5 до 9 років із молодими 

рівненськими художниками – Анастасією 

Дячук, Назарієм Дячуком та Сергієм 

Яблоцьким – автором книги «Рівненський 

ґудзик». 

«Рівненський ґудзик» – перша дитяча 

книга автора, події якої відбуваються у 

реальному часі і місті Рівне, але з казковим 

персонажем. Сюжетну лінію підсилюють яскраві ілюстрації художниці – 

Анастасії Дячук, які переносять читача на реальні вулиці сучасного 

Рівного, яким і мандрує головний персонаж – ґудзик Зеля. Книга стала 

своєрідним гідом по місту для дітей ВПО. Впродовж двох годин митці та 

автор спільно з дітьми читали, обговорювали та ділилися враженнями 

стосовно книги, веселилися та вчилися малювати. Створені малюнки діти 

підписали та передали для військових.  

Захоплюючою була зустріч дітей з 

рівненською письменницею Тамарою 

Бацмай. Авторка розповіла про героїв 

своїх творів та цікаві факти  

з історії України. А ще відбулася досить 

жвава дискусія, оскільки діти мали 

чимало запитань до письменниці. 

Окрім зустрічей з відомими 

діячами краю для дітей ВПО були 

організовані пізнавальні мистецькі години, в межах яких наймолодші 

відвідувачі дізнавалися про життя і творчість відомих художників та 

письменників України, а також брали активну участь в обговоренні 

почутого матеріалу. Найбільше їм 

сподобалася тематична година «Химерний 

світ Марії Примаченко», присвячена 

художниці у жанрі наївного мистецтва. 

Після ознайомлення з матеріалом діти мали 

змогу створити власних химер. 

Бібліотека стала місцем спортивних 

активностей для дітей ВПО. Направити 

невгамовну дитячу енергію у мирне русло 

допомогли спортивні ігри, які організували 
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фахівці Відділення НОК України в Рівненській області, за підтримки 

управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації та обласного 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» РОР. 

Для учасників був організований Олімпійський день, де юні 

спортсмени дізналися про бадмінтон та як у нього грати, стали учасниками 

цікавих змагань. Усі присутні отримали призи з атрибутикою НОК 

України від КЗ «Спорт для всіх» РОР. 

В цілому за 4 місяці було 

проведено 24 активності для 62 

учасників. Усі проведені заходи 

допомагали дітям краще адаптуватися у 

новому місті, знайти друзів, отримати 

психологічну підтримку через арт-

терапевтичні заняття, відчути безпеку та 

інтегруватися у нову громаду.  

Учасники стали активними відвідувачами бібліотеки, їх можна було 

зустріти на майстер-класах та зустрічах в інших відділах бібліотеки, а 

також на краєзнавчих екскурсіях разом з їхніми батьками. 

 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

33028, вул. Олександра Борисенка, 6, м. Рівне, 

http://libr.rv.ua/ua/; e-mail: okulyar.rounb@gmail.com  

Автор: Поліщук П. С., провідний бібліотекар відділу соціокультурної 

діяльності 

 

«Життя під час війни»:  

інформаційна підтримка осіб з інвалідністю  

 

24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення на 

територію України. Страх, розгубленість, шок, відсутність достовірної 

інформації у ЗМІ ... Доступні медіа пропонували неадаптований контент 

для осіб з інвалідністю різних нозологій (аудіодескрипція відео та 

інфографіки для незрячих, переклад на жестову мову для нечуючих та 

інше).  

Утворився вакуум в інформаційному полі держави і, як результат, 

люди з інвалідністю опинилися в соціальній ізоляції, а соцмережі стали 

середовищем фейків. Аби допомогти громадянам в отриманні швидкої та 

достовірної інформації, уникнути шахрайства та інформаційних 

маніпуляцій співробітники соціокультурного відділу почали шукати 

актуальні н овини, прийняті законодавчі акти, розробленні вказівки, як 

поводитися в тих чи інших ситуаціях під час війни та створювати 

аудіоподкасти безпосередньо на ці теми та теми, які стануть актуальні 

через деякий час для наших користувачів, що стосуватимуться воєнного 

http://libr.rv.ua/ua/
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стану і викладати їх на сайті «Аудіобібліотека» КЗ «РОУНБ» РОР у 

рубриці «Життя під час війни». Прослухати та завантажити подкасти 

можна за покликанням: http://audio.libr.rv.ua/audiopodcasts/post/5. 

 

 

У даній рубриці зібрані подкасти на теми: Домедична допомога; Що 

покласти у екстрену валізу; Як організувати укриття вдома; Як поводитися 

при обстрілі; Як правильно заклеїти вікна; Пам'ятка на випадок облоги; 

Перетин кордону для окремих категорій людей з інвалідністю та їх 

супроводжуючих; Інформація для тих, хто виїхав за кордон або збирається 

це зробити у зв'язку з війною; Тимчасовий захист як форма міжнародного 

захисту для громадян України в країнах ЄС; Чи можуть Вас звільнити з 

роботи за неявку під час війни; Внесено зміни до законодавства щодо 

звільнення від військової служби; Як встановити контакт з дитиною, що 

пережила травматичний досвід; Як говорити з дітьми про війну; Як 

підтримати дітей у часи невизначеності та стресу; Якщо в сім’ї дитина з 

інвалідністю; Виплати допомог у режимі воєнного стану; Нові правила 

трудових відносин у період війни; Первинна психологічна допомога під 

час війни; Способи знезараження води; Зневоднення та інші. Подкасти 

начитували і редагували працівники бібліотеки. А коли був час, що ми не 

виходили на роботу і не могли начитати подкаст наживо, то підготовлений 

текст начитувався нейронними онлайн синтезаторами української мови 

«Поліна» та «Остап» від Microsoft Azure, які переводять текст у мову 

досить природними і реалістичними голосами. 

Не припинилося обслуговування в Інтернет-центрі «Окуляр». У полі 

зору як місцеві відвідувачі з інвалідністю, так і внутрішньо переміщені 

особи. Обслуговування користувачів проходило у гібридному форматі: в 

березні та квітні – онлайн, за допомогою програм віддаленого доступу 

http://audio.libr.rv.ua/audiopodcasts/post/5
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AnyDesk і TeamViewer, а з травня – офлайн в приміщенні бібліотеки. 

З’явилася нова група користувачів з ВПО, які мають порушення зору. 

Поновилася робота навчання людей з порушеннями зору роботі з 

ІКТ (робота на комп’ютері та смартфоні з програмами екранного доступу, 

вивчення клавіатури, оволодіння текстовими редакторами, створення і 

використання електронної пошти, реєстрація та спілкування у соціальних 

мережах, месенджерах, самостійне оволодіння методикою переведення 

документів у доступні формати). 

Актуальним стало встановлення спеціального програмного 

забезпечення для осіб з порушеннями зору та ВПО, щоб вони могли 

повноцінно користуватися смартфонами та комп’ютерами, AnyDesk і 

TeamViewer (програми віддаленого доступу до ПК та смартфонів), NVDA 

(програма екранного доступу на ПК), Microsoft Office, ABBYY FineReader, 

Envision та AI Sulivan+ (програми розпізнавання кольору, обличчя, тексту), 

Be My Eyes (програма допомоги незрячим завдяки волонтерам через 

камеру смартфона), EasyReader (програма для читання DAISY-книг), 

@Voice (програма для читання синтезованим голосом текстових та PDF 

документів), Cash Reader (програма для визначення номіналів грошових 

банкнот) та інші, до речі розробники додатку Cash Reader дозволили 

українцям під час війни користуватися цим додатком безкоштовно.  

Щотижня для невеликих груп осіб з порушеннями слуху та зору 

організовуються покази фільмів з тифлокоментарем (аудіодескрипцією) та 

перекладом жестовою мовою. Фільми беремо для показу з офіційних 

ліцензованих каналів Української спілки інвалідів м. Львів та 

відеохостингу Megogo.  

Проведення інтелектуального дозвілля, соціально-психологічній 

реабілітації сприяли різні інформаційні та культурно-мистецькі події, 

тренінги, круглі столи, мистецькі виставки, літературні презентації, 

екскурсії для ВПО та жителів Рівненщини з інвалідністю.  

Живучи в умовах війни, ми перебуваємо в стресі. У когось він 

проявляється дуже гостро, а в когось – непомітно на рівні підсвідомості. 

Але так чи інакше свій вплив він здійснює як на фізичний, так і 

психологічний стан людини. Як розпізнавати дію стресу та нівелювати її 

або принаймні зменшувати, відвідувачі бібліотеки вчилися на арт-

терапевтичному занятті з дипломованим фахівцем Світланою Фостій. 

Лекторка майстерно розкрила тему зустрічі: «Як вберегти себе та 

допомогти іншим в реаліях війни», а також на практиці показала дієві 

творчі методики, які допомагають вивільнити негативні емоції.  

У домашній атмосфері пройшла лекція «Традиційна кулінарія 

Рівненщини» від незрячої громадської діячки, поетеси – Тетяни Войтович. 

Слухачі окрім цікавої пізнавальної інформації, прийняли участь у 

захоплюючому кулінарному майстер-класі від професійних кухарів з 

центру зайнятості. 
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У невимушеній атмосфері пройшов захід під назвою «Зупинись на 

хвилинку…», особи з інвалідністю, поетеси, фотохудожниці – Оксани 

Нікітюк. Пролунала низка поезій про буття, природу, людські стосунки. 

Творчі декламування авторки та віршовані відеоряди, виставка фоторобіт 

захопила увагу присутніх на тривалий час по завершенню зустрічі. 

На запит користувачів з 

інвалідністю організовувалися 

адаптовані екскурсії як для ВПО так і 

для жителів Рівненщини, які мають 

інвалідність. Екскурсії проходили 

старими вулицями середмістя Рівного, а 

саме: вул. Шкільна, вул. Замкова, вул. 

Гоголя, вул. 16 Липня, вул. Симона 

Петлюри. Хто зруйнував перший 

костел в Рівному? Де поділися скарби з усипальниці Любомирських? Яка 

вулиця була найспортивнішою в місті? Та який таємничий незнайомець 

мешкав у будинку по вул. Гоголя, 12, (де зараз знаходиться Рівненська 

обласна організація УТОС)? На ці питання з були дані відповіді 

допитливим екскурсантам.  

В центрі уваги діти з інвалідністю 

та ВПО для яких організовувалися 

презентації інклюзивних книг, майстер-

класи на яких діти ліпили з пластиліну, 

вирізали та 

клеїли з 

паперу різні 

доробки, 

розповідали 

та показували як спілкуватися та допомагати 

дітям, які мають порушення розвитку, навчали 

їх толерантному ставленню до однолітків. 

Відвідувачі з цікавістю виконували різні 

завдання та вправи аби дізнатися: як чують довкілля нечуючі, якою мовою 

вони спілкуються, як бачать світ незрячі люди, знайомилися з шрифтом 

Брайля, малювали тактильні малюнки 

на спеціальних приладах за 

допомогою грифеля, наливали воду з 

закритими очима, використовуючи 

спеціальний пристрій для визначення 

кількості рідини в чашці, за 

допомогою білої тростини вчилися 

орієнтуватися у просторі, знаходити та 

розпізнавати тактильну плитку. 
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На презентації серії інклюзивних книг 

«Маленький Круасан у великому світі» дітки з 

цікавістю поринули у пригоди Круасана і сторінка 

за сторінкою, книжка за книжкою разом з 

авторками текстів Оленою Медведєвою, 

Валентиною Люліч та редакторкою книги шрифтом 

Брайля Ніною Асєєвою перевтілилися в героїв 

книги. Вивчили правила поведінки у громадських 

місцях, на воді, на природі, поводження з вогнем, 

надання першої домедичної допомоги. За чіткими 

рекомендаціями авторки пластилінової анімації Наталії Демедюк разом з 

мамами ліпили з пластиліну героїв книги та розповідали як слід 

допомагати дітям, які мають порушення зору чи слуху, тим хто 

пересувається на візках колісних. Діти були задоволені та щасливі, забрали 

з собою додому власноруч зліплених чудових героїв книги.  

Серія із семи інклюзивних книг для дітей 

«Маленький Круасан у великому світі» видана ГО 

людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної 

дії» #За_підтримки_УКФ знайомить читачів з 

головним героєм Круасаном. Разом з друзями він 

подорожує, потрапляє в курйозні ситуації та 

пізнає довкілля. Книги спрямованні на навчання 

дітей, в тому числі і дітей із інвалідністю, а також 

покликані сприяти соціалізації, адаптації дітей з 

інвалідністю до навколишнього середовища, 

пізнання світу та побуту, вивчення основних правил поведінки у 

суспільстві, зокрема, правил пожежної безпеки, дорожнього руху, надання 

першої домедичної допомоги, правил поводження у громадських місцях 

тощо. Книги можна взяти для читання у Інтернет-центрі «Окуляр» 

Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. 

Тема інклюзії зараз є особливо 

актуальною. Так як Рівненщина прийняла 

велику кількість ВПО, в тому числі з 

інвалідністю, тому тема етики 

спілкування і взаємодії з такою 

категорією людей стала провідною. 

Поліщук 

Петро – 

провідний 

бібліотекар відділу соціокультурної 

діяльності Рівненської ОУНБ, проводить 

лекції та практичні заняття для підвищення 

кваліфікації працівників культури області, 
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які опікуються такими категоріями користувачів.  

У Facebook, на сторінках спільноти «Інтернет-центр «Окуляр» 

інформує про нововведення у законодавстві, цікаві новини, анонси подій 

та заходів, що стосується осіб з інвалідністю. Розповідає через засоби 

масової інформації про наші послуги та заходи.  

 

6. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

33028, вул. Олександра Борисенка, 6, м. Рівне, 

http://www.libr.rv.ua; e-mail: promskay@gmail.com  

Автор: Промська О. Л., заступниця директора 

 

Бібліотеки України та Німеччини – разом до Перемоги  

 

Унаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну Рівненщина 

стала однією з областей, куди активно їдуть вимушено переселені українці. 

Публічні бібліотеки перетворилися на центри волонтерства та комунікації 

з тими, хто шукає прихисток. У той же час надання низки послуг, зокрема, 

організація доступу до цифрових послуг, онлайн-навчання, дистанційної 

роботи, ускладнилося через слабке технічне оснащення бібліотек та 

відсутність необхідних навичок у персоналу. 

На допомогу публічним бібліотекам Рівненщини впродовж червня-

грудня 2022 року Рівненською обласною бібліотекою у партнерстві з ГО 

«Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації» (ГО 

«РОВ УБА») було реалізовано міжнародний проєкт «Бібліотеки України та 

Німеччини – разом до Перемоги». Завдання проєкту поетапно 

вирішувалися у Німеччині та Україні. 

Мета проєкту – розвиток цифрових навичок й компетенцій вимушено 

переселених осіб (ВПО) та місцевих громад через організацію місць 

доступу до цифрових знань та послуг у публічних бібліотеках Рівненщини. 

У межах проєкту через німецький Культурний фонд Ернста фонд 

Сіменса за сприяння Німецької бібліотечної асоціації було залучено 

міжнародну технічну допомогу – 50 сучасних комп’ютерів з встановленим 

ліцензійним Windows 10 Pro (українська версія) та гарнітурою.  

Cтарту проєкту сприяла вдала культурна дипломатія, коли на 

початку червня директорка бібліотеки та голова ГО «РОВ УБА» Валентина 

Ярощук взяла участь у 8-й бібліотечному конгресі у Ляйпцігу (Німеччина), 

mailto:promskay@gmail.com
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де під час виступу охарактеризувала вплив війни на регіональні бібліотеки 

України та звернулася до німецьких колег із пропозицією щодо співпраці 

та налагодження комунікації.  

Логістичну підтримку забезпечило Німецько-українське товариство 

економіки та наук та управління культури і туризму Рівненської ОДА. Для 

реалізації проєкту був підписаний Меморандум про спільні дії в здійсненні 

етапів та завдань проєкту і задоволенні потреб ВПО. 

Було проведено вивчення стану 

відповідності умов бібліотеки вимогам 

донора та готовності реалізувати 

цифрові послуги на місцях. У результаті 

було відібрано 41 бібліотеку з 40 

територіальних громад.  

Під час пресконференції, яка 

відбулася у вересні, перші 10 

комп’ютерів були передані бібліотекам з 

Острозької, Сарненської, Вербської, Зорянської, Мізоцької, Шпанівської, 

Демидівської, Городоцької, Привіль-ненської територіальних громад та 

для Обласної бібліотеки для дітей. 

Отримати техніку разом з бібліотекарями 

приїхали голови міських і сільських рад, 

начальники відділів культури.  

У жовтні-грудні організовано 

онлайн-навчання для 40 бібліотекарів 

області, які змогли актуалізувати свої 

цифрові знання для надання послуг ВПО 

та місцевій громаді.  

Тренером проєкту Іриною Усович було розроблено навчальну 

програму по оволодінню цифровими навичками та користуванню онлайн-

послугами, яка складається з 11 тем: «Онлайн-банкінг», «Комунальні 

послуги онлайн: передача показників та оплата», «Електронні квитки на 

потяг та автобус», «Онлайн-покупки», «Інформаційна медична система 

Helsi», «Онлайн-платформа з цифрової грамотності «Дія. Цифрова 

освіта»», «Єдиний портал державних послуг Дія», «Онлайн-додатки для 

спілкування (месенджери): Viber, Telegram, Facebook Messenger», 

«Платформи та сервіси для проведення онлайн-зустрічей та вебінарів на 

Zoom, Google Meet», «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», 

«Кібербезпека та інтернет-шахрайство».  

Завдяки ініціативі ГО «Рівненське обласне відділення Української 

бібліотечної асоціації» проєкт поширився й на інші «тилові» області. 

Бібліотеки Тернопільщини вже отримали 60 персональних комп’ютерів; 

перемовини з німецькою стороною ведуть Івано-Франківська, 

Хмельницька та Львівська області. 
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7. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

33028, вул. Олександра Борисенка 6, м. Рівне, 

Автор: Ревага О. А., провідний бібліотекар  

відділу документів іноземними мовами 

 

Настільний театр  

«Камішібай» як інструмент вивчення німецької мови 

 

Настільний театр розповідей «Kamishibai», що перекладається як 

«паперовий театр», є традиційною японською формою оповідок на основі 

яскравих ілюстрацій, де особливий ефект досягається завдяки малюнкам 

на аркушах паперу.  

Лицедійство «Kamishibai» інколи ласкаво називають «кіно без 

електрики», бо ілюстрації в ньому вставляються в дерев'яну раму у формі 

короба з дверцятами, і коли вони відчиняються та картки з малюнками 

одна за одною з’являються перед глядачами, в аудиторії створюється 

особлива атмосфера, і чергова історія на очах присутніх оживає.  

Справжній розквіт «Kamishibai» в Японії припадає на першу 

половину ХХ ст., як своєрідне «вуличне кіно» мандрівних продавців 

солодощів. Вони використовували історії з змінними дошками, щоб 

згуртувати навколо себе дітей. А останніх десять років «Kamishibai» 

утвердився і в Європі як наративний театр, що використовується в 

методичних практиках для заохочення вивчення іноземної мови, а також 

навичка розповіді, залучаючи до цього різновікову аудиторію. 

Вистави «Kamishibai» у поєднанні з музикою та ляльковим театром 

можна використовувати в різних освітніх, соціальних і мистецьких заходах 

для різних цільових груп, зокрема як розповіді про діяльність відомих 

літературних та мистецьких діячів, презентації книг, віртуальні подорожі з 

використанням тематичних фотографій. 

«Kamishibai» нагадує знайому всім атмосферу, яку можна порівняти 

зі спільним читанням книг, де перевагою є те, що всі присутні бачать 

картинку одночасно. Це створює живу інтерактивну форму спілкування, 

коли оповідач розповідає історію за своєю власною манерою, що в свою 

чергу сприяє більш тісній взаємодії з аудиторією та можливості 

спостереження за реакцією присутніх. Даний театр зручний тим, що його 

можна використовувати по-різному і де завгодно – у приміщенні чи на 

вулиці, у школі чи бібліотеці або, навіть, в парку та на галявині.   
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Сьогодні вивчення іноземної мови є гострою необхідністю, оскільки 

розкриває перед кожним нові можливості, робить багатшим духовний світ, 

спробуємо дослідити, чи можна і як це зробити з ресурсом «Kamishibai».  

Настільний театр розповідей «Kamishibai» є активним інструментом 

з вивчення іноземної мови. Він допомагає вивчати та тренувати мову, 

розповідати історії за допомогою яскравих ілюстрацій, розвивати уяву, 

власну індивідуальність та візуалізувати зміст власної розповіді. 

«Kamishibai» підходить для роботи з дітьми та молоддю будь-якого віку та 

будь-якого рівня знань іноземної мови.  

Доречно означити плюси використання настільного театру 

«Kamishibai» щодо вивчення іноземних мов: 

• підтримує ігрове навчання; 

• полегшує розуміння іншомовних текстів;  

• дозволяє зануритися в іншомовне середовище та будує позитивне 

ставлення до іноземної мови; 

• розширює словниковий запас і тренує навички говоріння; 

• стимулює уяву та творчі здібності учнів, і дозволяє їм відкрити 

свої таланти; 

• підвищує мотивацію до навчання; 

• зменшує мовні бар’єри, гальмує страх сцени;  

• допомагає зміцнити впевненість у собі. 

Настільний театр підходить як для малих так і для великих груп 

глядачів (приблизно до 30 осіб) та встановлюється на рівні очей аудиторії. 

Для наймолодшої аудиторії «Kamishibai» часто використовується як 

повторюваний ритуал, що допомагає пробудити інтерес до слухання і, 

таким чином, закладає важливу основу для розвитку мови та уяви. Коли 

оповідач розповідає іноземною мовою, картинки допомагають стежити за 

історією та пов’язувати зображення з мовою. 

Використання даного методу в початкових класах дозволяє 

застосовувати різні творчі техніки для опанування іноземної мови та 
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читання, адже навіть, більш складні сюжети тут можна передати яскравим 

дійством, що допомагає заохотити учня до самостійного навчання. 

Відтворення добре відомих історій чи казок сприяє формуванню власних 

думок. Завдяки взаємозв’язку мови та зображення через «Kamishibai», 

вчителі вгледіли його додаткову значущість для виконання вправ з 

тренування пам'яті та здатності концентруватися під час роботи з 

присутніми.  

Розповідаючи історію або казку іноземною мовою, вчитель нерідко 

полегшує розуміння змісту, акцентуючи на ключові елементи ілюстрацій. 

Візуалізація контенту допомагає аудиторії краще орієнтуватися в 

іншомовному сюжеті та зосереджує її увагу. Дитина слухає розповідь і 

одночасно розглядає ілюстрації, які підсилюють силу образів, що 

виникають в її уяві. Якщо вчитель вирішує використати реквізит під час 

розповіді, він тим самим ще більше заохочує до навчального процесу та 

перетворює елементи навчання в гру.  

При розігруванні довших і складніших історій з «Kamishibai» 

можливе використання і окремих елементів рідної мови. Однак, не слід 

забувати, що вона має відігравати лише інформативну роль. Інформація, 

що передається рідною мовою під час сторітейлінгу, дозволяє аудиторії 

зрозуміти історію ґрунтовніше та надає можливість розпізнавати складні 

іноземні слова. При цьому пропонується, щоб артикуляція слів, які 

озвучуються  рідною мовою, відрізнялася інтонацією, наприклад, пошепки, 

з метою чіткого розмежування двох мов. Під час вистави вчитель може 

задавати присутнім запитання щодо контенту історій, які представляються. 

Це допоможе отримати чітке уявлення про те, наскільки учні розуміють їх 

зміст.  

Працюючи зі старшими дітьми чи студентами, що вивчають 

іноземну мову, вчитель може заохочувати їх до вигадування власних 

історій. При цьому вчитель чи головний оповідач повинен брати на себе 

лише роль мотиватора, який надихає свого учня чи студента, ставить їм 

реальні запитання, записує їхні ідеї та сприяє створенню власних оповідок.  

Цей метод також може успішно сприяти розвитку мовних навичок 

учнів та студентів, використовуючи його в більш креативній формі. 

Молодь полюбляє дивитися різні серіали, слідкувати за новинами, має 

різні хобі та захоплення, отже невелика театральна сцена може бути 

використана як середовище для проекції багатьох пережитих або 

вигаданих ними історій. «Kamishibai», в свою чергу, допоможе відкрити 

нові можливості для творчої групової роботи та продемонструвати власні 

мистецькі таланти. Самостійно працюючи з німецькомовним текстом, учні 

складатимуть розповідь, визначатимуть кількість зображень та 

створюватимуть ілюстрації до настільного театру розповідей.  

Для виготовлення малюнків вони можуть використовуватися різні 

техніки живопису, графіки, колажу чи просто довільну форму, що дає 
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можливість проявити мистецькі здібності та творчі таланти учасників, що 

працюватимуть над історією. Така робота також посилить власну 

індивідуальність та креативність групової діяльності. 

Використання інструменту «Kamishibai» на заняттях з іноземної 

мови дає можливість не лише вивчити іноземну мову, а й сприяє розвитку 

соціальних навичок учнів та студентів. Позитивні ефекти такого навчання 

мають змогу поліпшитись, оскільки учасники не тільки вдосконалюють 

свої презентаційні навички, але й поглиблюють сам процес вивчення 

іноземної мови.  

Театр «Kamishibai» чудово підходить для ігрового проведення 

презентацій, адже беззмінно створює невимушену атмосферу та допомагає 

здолати страх сцени та бар’єр говоріння, що є частою проблемою для тих, 

хто вивчає іноземну мову або виступає на сцені.  

Отже, кожна варіація 

інструменту «Kamishibai», спосіб гри 

та його подальший розвиток не є 

довільним, а виправданий 

прагненням створити живу практику 

розповіді історій як цінний 

емоційний досвід для всіх учасників, 

враховуючи відповідні педагогічні, 

етичні та естетичні ідеї. Саме ці, 

нерідко такі різні ідеї і складають те 

розмаїття, в якому сьогодні можна 

побачити «Kamishibai» на практиці – від широкого спектру можливостей 

щодо вивчення та вдосконалення іноземної мови – до реалізації власних 

ідей та фантазій в розробці нових історій та малюнків.  

Настільний театр розповідей 

«Kamishibai» вже користується значною 

популярністю серед відвідувачів 

Рівненської обласної універсальної 

наукової бібліотеки, адже прості історії, 

казки, представлені іноземною мовою з 

яскравими ілюстраціями, стимулюють 

бажання учасника самому розповісти чи 

намалювати цю історію. А 

найголовніше – мотивує до вивчення 

іноземних мов креативним шляхом.  

Комплект оповідок, зокрема, складається із вистав-ілюстрацій: 

«Бременські музиканти», «Різдвяна історія», «Маленька відьмочка», «Це 

був не я», «Як живе курка». Ці історії демонструвалися під час проведення 

заходів на Літній веранді, відкритих майданчиках для вихованців літніх 

таборів, у школах, дитячих садочках. 
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Маючи на сьогодні вже достатню практику у використанні 

інструменту «Kamishibai», запрошуємо колег детально ознайомитися із 

цим ресурсом та його можливостями для використання у своїх громадах. 

Адже, навіть, якщо у вас немає оригінального варіанту настільного театру, 

його дуже просто зробити власноруч, разом із потенційними 

користувачами цього ресурсу, що наддасть ще більшої зацікавленості у 

його використанні у всіх можливих аудиторіях – в бібліотеках, школах, 

освітніх закладах, на розважально-дозвіллєвих площадках та у зонах 

відпочинку. 

 

8. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

33028, вул. Олександра Борисенка 6, м. Рівне, 

http//www.libr.rv.ua; e-mail: chz.rdob@gmail.com 

Автор: Сисюк О. І., завідувачка відділу документів із гуманітарних наук 

 

Бібліотека – культурно-освітній майданчик  

для внутрішньо переміщених українців 

 

Згідно даних міжнародної організації з міграції, в Україні наразі 

зареєстровано більше 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Як 

створити для них дружнє середовище та допомогти адаптуватись до життя 

у нових умовах? Як повернути людині відчуття дому? До вирішення цих 

питань активно долучається КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова 

бібліотека» РОР. З початком збройної агресії Росії в Україні головна 

книгозбірня області, однією з перших, розпочала Програму з підтримки 

переселенців у різний спосіб: організація неформального навчання з 

залученням рівненських освітян, проведення різноманітних освітньо-

дозвіллєвих заходів, створення інтеграційних локацій.  

Головна мета бібліотечних активностей – згуртувати, підвищити 

рівень громадського залучення, надати інформацію про нові можливості, 

які допоможуть внутрішньо переміщеним українцям пережити цей 

складний період. Варто зазначити, що успіх залежить від освітніх 

компетентностей та швидкості адаптації до нових обставин. Відтак, з 

метою реалізації Програми, бібліотечні фахівці організували низку 

культурно-освітніх активностей: розмовний клуб «Єдині», курси з 

вивчення математики для школярів, «English club», правовий 

консультаційний Пункт для вимушено переселених осіб, Фахівець 

рекомендує: психологічна підтримка під час війни та бібліотерапія, курси 

комп'ютерної грамотності для ВПО та людей віком 50+. До слова, саме 

комп’ютерні курси для людей старшого віку є однією з найпопулярніших 

бібліотечних послуг. 

25 квітня в Україні стартував проєкт «Єдині» зініційований 

Уповноваженим із захисту державної мови з переходу на українську мову. 



26 

 

В межах проєкту передбачалось вивчення або покращання розмовної 

української за допомогою тренувань з метою подолання мовленнєвого 

бар’єру та страху. Ми маємо підтримувати людей, які виявили бажання 

спілкуватися українською та допомагати їм поступово вивчати солов’їну. 

У клубі можна опанувати нові знання та провести час в україномовному 

середовищі.  

Відтак, розмовний клуб «Єдині» у обласній книгозбірні розпочав 

свою роботу у травні 2022 року. Насамперед, куратор клубу провідний 

бібліотекар Рівненської ОУНБ Наталія Васюк, запросила до співпраці двох 

рівненських освітянок Віру Мельникову та Ларису Рудюк, які зголосилися 

навчати розмовної мови на волонтерських засадах. Водночас, розмістила 

рекламні оголошення на рівненських медійних майданчиках та 

розповсюдила афіші в гуртожитках для переселенців. Утім, охочих до 

навчання виявилося не багато, на перше навчання прийшло 2 «учениці». 

Проте, вже на наступних заняттях охочих значно додалося. До навчального 

процесу, окрім переселенців зі східних та південних областей, долучилися 

також і громадяни інших країн, зокрема з Піднебесної.  

Учасники клубу навчаються за двома напрямками – практичний курс 

та розмовний клуб, у якому мотивують вчитися за допомогою спеціальної 

методики. Попри те, що переселенці практично не володіли державною 

мовою, утруднень в опануванні солов’їної не виникло, працюють 

найбільше над правильною вимовою. Зустрічі відбуваються двічі на 

тиждень по дві години, щоб було зручно засвоювати інформацію та 

відпрацьовувати практичні навички вдома. Зазначу, переселенці з Харкова, 

Херсону, Слов’янська, Бердянська та Луганська суголосно стверджують, 

що через російську агресію вивчення української мови стало для них 

принциповим! 

Локації для проведення зустрічей обираються в залежності від 

тематики зустрічі – вітальня «Співрозмовник», відділ документів із 

гуманітарних наук, Літня тераса. До слова, протягом травня-серпня 2022 

року в межах клубу «Єдині» відбулось понад 30 тематичних уроків та 

практичних. Зазвичай, кожне заняття відвідують 6 – 10 осіб.  

Варто зазначити, що окрім мовних вправлянь, для учасників клубу 

організовуються тематичні зустрічі, екскурсії, перегляди літератури. 

Відомі рівненські краєзнавиці – Алла Українець, Раїса Цапун, Олена 

Гумінська розкрили маловідомі сторінки історії Рівненщини, ознайомили з 

етнографією та фольклором Волині та Полісся. Куратор клубу провела 

низку патріотичних заходів, серед яких літературний портрет «Олег 

Ольжич: відвага, непохитність, чистота», інформаційні години «Степан 

Бандера: у пошуках історичної правди», «Квітка Цісик – голос України».  

Водночас, фахівці правого консультаційного Пункту для вимушено 

переселених осіб, який діє при Рівненській ОУНБ, надають безоплатну 

юридичну допомогу. Рівненська психологиня Оксана Чигир проводить 
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теоретичні та практичні заняття з психологічної підтримки ВПО під час 

війни. 

До слова, висловлюємо подяку місцевим медійникам за промоцію 

бібліотечної діяльності, зокрема у напрямку неформальної освіти. Зокрема, 

телерадіокомпанії ITV MEDIA GROUP за сюжет «Де у Рівному можна 

вивчати безкоштовно українську мову?» про діяльність мовного клубу 

«Єдині» у РОУНБ: https://itvmg.com/news/de-u-rivnomu-mozhna-vivchati-

bezkoshtovno-ukrainsku-movu-74209.  

Продовжуючи тему неформальної освіти, варто розповісти про 

успішний досвід організації роботи курсів з вивчення математики. У 

червні до нас звернувся викладач НУВГП Олег Кравець з пропозицією 

організувати при обласній книгозбірні курси з вивчення математики для 

школярів 7–10 класів. Головна мета – підвищення освітніх компетенцій, 

гуртування та об’єднання однодумців, відволікання від новинної стрічки. 

Ми прийняли пропозицію і розпочали роботу з організації роботи. Одразу 

визначились, що координуватиме роботу бібліотекар відділу документів із 

гуманітарних наук РОУНБ Мирослава Сорочук. 

Організація роботи курсів розпочалась з рекламної акції на сторінках 

сайтів РОУНБ та рівненських медійних майданчиках – запросили усіх 

охочих вдосконалити знання з математики та геометрії, надолужити 

прогалини навчальної програми. Водночас, визначилися з локацією для 

проведення занять та підготували тематичну книжкову виставку з 

широким асортиментом начальної, довідкової, енциклопедичної 

літератури. Відтак, на перше заняття прийшли 9 школярів та школярок, в 

тому числі – 4 учні з окупованих територій Сходу країни.  

Знайомство Олега Кравця з учнями відбулося вже на початку червня 

2022 року у навчально-тренінговому центрі книгозбірні. Викладач 

захоплено розповідав про сучасну математичну науку та перспективи її 

розвитку, мотивуючи школярів до навчання. Координаторка курсів 

ознайомила присутніх з книжковими новинками та електронними 

ресурсами Рівненської ОУНБ, провела оглядову екскурсію бібліотекою. 

Попри те, що літні канікули тривають, юні математики ретельно взялися 

до навчання. Варто зазначити, що четверо школярів, які прийшли на першу 

зустріч, продовжують відвідувати курси і дотепер. 

Традиційно, заняття з математики відбуваються двічі на тиждень та 

тривають 1–2 години. Пан Олег проводить заняття на теми, які 

пропонують юні математики, до прикладу – «Геометрія 7 клас: 

трикутники. Алгебра: рівняння x ступеня. Підготовка до ДПА», «Ступінь з 

від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа», «Квадратні 

рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта» та ін. З 

метою кращого засвоєння матеріалу застосовуються інформаційно-

комунікаційні та інтерактивні технології. Протягом червня-серпня 2022 
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року відбулося 14 теоретичних та практичних занять, які відвідували й 

школярі з окупованих територій.  

Зважаючи на позитивні відгуки школярів про організацію роботи 

курсів, сподіваємося, що навчання продовжаться й після перемоги 

України. 

Під час воєнного стану Рівненська ОУНБ стала культурно-освітньою 

платформою для розвитку громадської активності, підтримки, освіти для 

внутрішньо переміщених українців. Освіта та самоосвіта під час кризи – 

важливі чинники якнайшвидшої соціальної адаптації. Рівненська обласна 

бібліотека активно долучається до культурно-освітніх ініціатив, сприяє 

соціалізації та адаптації ВПО через пошук «спільної мови», спільних 

інтересів, спільного вирішення проблем і спільного пошуку нових 

можливостей. Для українців спільне вирішення проблем та допомога один 

одному під час кризових ситуацій – норма життя. В тому є наша сила, в 

тому ми непереможні. 

 

9. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

33028, вул. Олександра Борисенка 6, м. Рівне, 

http//www.libr.rv.ua; e-mail: chz.rdob@gmail.com 

Автор: Сисюк О. І., завідувачка відділу документів із гуманітарних наук 

 

Клуб оптимістичного дозвілля «Дякуємо, що ви з нами!»:  

з досвіду роботи бібліотечних клубів за інтересами 

 

Сучасні бібліотеки, як комунікативно-освітні осередки, забезпечують 

безперервний процес освіти, самоосвіти, а також задовольняють дозвіллєві 

потреби громади.  

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека є багаторічним 

активним провайдером освітньо-дозвіллєвих послуг, що в свою чергу 

підіймає престиж книгозбірні та сприяє залученню нових користувачів. 

Особливе місце в контексті неформальних послуг займають 

бібліотечні клуби за інтересами, які виконують наступні функції: 

культурно-просвітницькі, комунікативні, виховні, рекреаційні. Створення 

клубних об’єднань поглиблює соціальну місію бібліотеки, адже вона стає 

не лише інформаційним і культурно-просвітницьким осередком, а й 

популярним центром проведення вільного часу та спілкування громадян. 

Після кількаразової участі у суто клубних заходах учасники, як правило, 

стають постійними користувачами бібліотеки. 

Щодо вікового та соціального складу споживачів освітньо-

дозвіллєвої діяльності варто зазначити, що загалом це студентська та 

учнівська молодь, викладачі вузів, люди середнього віку. Основні 

тематичні напрямки навчання дорослої аудиторії – правова, цифрова та 
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медіа-грамотність, охорона здоров’я. В контексті дозвіллєво-орієнтованого 

навчання для молоді велику частку займає – здоровий спосіб життя, 

самореалізація, бібліо- та анімалотерапія, інтелектуальні ігри, екскурсії, 

фізичні активність на свіжому повітрі, релакс.  

Діяльність Клубу регламентується Програмою Клубу та Угодою про 

співпрацю між КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» 

РОР та Національним університетом водного господарства та 

природокористування (НУВГП). За цією угодою Бібліотека та Університет 

засвідчують домовленість про співпрацю за такими напрямами: сприяння 

виконанню навчальних та наукових робіт, творчих проєктів студентів та 

викладачів; участь студентів у громадсько-значимих наукових та 

культурних заходах, що проводяться на базі бібліотеки; участь у проєктах 

РОУНБ: «Аудіобібліотека», «Освітній навігатор», Інформаційний 

бюлетень «Інва.net», а також у Програмі «Бібліотека для осіб з 

інвалідністю та похилого віку»; волонтерська практика студентів по роботі 

з дітьми та молоддю, що потребують психологічної підтримки та 

корекційно-реабілітаційної допомоги. 

Протягом 2021–2022 років в 

рамках Клубу оптимістичного дозвілля 

відбулось 9 зустрічей в офлайн, онлайн 

та змішаних форматах. Зазвичай, 

кількість учасників перманентно 

змінюється в залежності від 

актуальності тематики і варіюється від 

20 до 30 осіб. Вибір локацій для 

проведення чергового заходу залежить 

від тематики зустрічі – зона відпочинку з колекцією інтелектуальних 

настільних ігор, бібліотечна вітальня «Світлиця», Кімната сімейного 

читання. 

Клуб оптимістичного дозвілля «Дякуємо, що ви з нами!» розпочав 

свою роботу у травні 2021 року при відділі документів із гуманітарних 

наук РОУНБ. Куратори ініціативи – завідувачка відділу Олена Сисюк та 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри медико-психологічних 

дисциплін НУВГП Людмила Смольська.  

Головна мета – організація якісного інтелектуального дозвілля у 

бібліотеці, ознайомлення з сучасними практиками психотерапії, підтримка 

психічного та фізичного здоров’я. Цільова аудиторія складається з 

користувачів бібліотеки, викладачів та студентів рівненських вузів, 

бібліотечних працівників. 

Традиційно, кожне засідання Клубу передбачає різноманітні 

активності за участю науковців, письменників, волонтерів з метою 

підтримання здорового способу життя, ознайомлення з новими практиками 

самореалізації та самодизайну. Тематика зустрічей обирається відповідно 
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до запиту учасників клубу, до прикладу – «Якісне дозвілля: покращення 

психологічного мікроклімату сім'ї в умовах пандемії», «Особистість в 

складних умовах: проблеми соціалізації та лібропсихотерапія», 

«Практична психологія самодизайну або створи себе сам», 

«Анімалотерапія та пет-терапія: доброта на сторожі здоров’я», 

«Психологічна вітальня життєвих історій» та ін. Варто зазначити, що усі 

учасники Клубу беруть активну участь у дискусіях, квест-практикумах, 

тренінгах, «мозкових штурмах». Відтак, інформаційний ресурс бібліотеки, 

комфортна зона відпочинку сприяють набуттю досвіду колективного 

мислення, розвивають швидкість реакції, дозволяють перевірити ерудицію. 

Варто зазначити, згідно Угоди з Університетом, викладачі та студенти 

беруть активну участь у бібліотечних цифрових та інклюзивних проєктах – 

сайт «Освітній навігатор» та інформаційний бюлетень «Інва.net».  

З метою популяризація інноваційного досвіду педагогів ВНЗ на 

електронному ресурсі РОУНБ «Освітній навігатор» було розміщено 

публікації викладачів та студентів НУВГП: авторська розробка 

«Віртуальний практикум з теми «Формування психологічної безпеки в 

освітньому середовищі Нової української школи» Л. Смольської; «Якісне 

дозвілля: покращення психологічного мікроклімату сім’ї в умовах 

пандемії» Л. А. Ломової; «Тема сексу: коли і як починати про це говорити 

з дітьми?» Т. Вернигори.  

У інформаційному бюлетені «Інва.net» № 36 за 2021 рік була 

опублікована стаття студентки 4 курсу НУВГП А. Ломової «Я у своєму 

житті». 

Надалі планується волонтерська практика студентів по роботі з 

дітьми та молоддю, що потребують психологічної підтримки та 

корекційно-реабілітаційної допомоги. 

З метою відзначення Всесвітнього дня психічного здоров'я було 

організована зустріч на тему «Пет-терапія та анімалотерапія: доброта на 

сторожі здоров’я». 

На захід були запрошені рівненські зоозахисники та практикуючі 

психологи. Вони прийшли у бібліотеку з своїми домашніми улюбленцями. 

Розповідь Олени Камінської, керівниці Центру адаптації «Надія на дім», 
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про «братів наших менших» викликала у присутніх бажання відвідати 

притулок та взяти тваринку під опіку. Наталя та Сергій, волонтери ГО 

«Дай лапу, друг», розповіли як вони опікуються покинутими 

чотирилапими – проводять фотосесії на фоні осінньої природи, 

організовують акції з метою привернення уваги суспільства до 

проблематики захисту тварин. Ці активності мають на меті одну ціль – 

відшукати для пухнастиків дбайливих господарів. Присутні ділилися 

своїми спогадами про добрі вчинки, зроблені ними особисто по 

відношенню до беззахисних птахів, тварин. Книжково-ілюстративна 

виставка «Книжковий калейдоскоп про тварин» та ознайомлення з книгою 

Брюса Кемерона «Обіцянка собаки» викликала бажання взяти книги 

додому для прочитання. Спільний перегляд уривку з нового 

документального фільму «Таємне життя домашніх тварин» завершив 

зустріч. 

У заході брали участь кандидати психологічних наук, доценти 

кафедри медико-психологічних дисциплін ННІЕМ НУВГП Світлана Шпак 

та Людмила Смольська, волонтери ГО «Дай лапу, друг», студенти, 

бібліотекарі.  

Зустріч на тему «Ресурси та 

можливості рекреаційно-

розвиваючого дозвілля у бібліотеці» в 

онлайн форматі зібрала широке коло 

слухачів. Під час заходу 

обговорювали питання: інформаційні 

та технічні ресурси для організації 

якісного дозвілля для дорослих та 

дітей у бібліотеці; організовані 

локації публічного простору: 

«Кімната сімейного читання», STEAM-лабораторія, настільні та рухливі 

ігри, арт-терапія, перегляд фільмів, майстер-класи, екскурсії краєзнавчою 

експозицією «Рівненщина літературна» та вулицями Рівного. Присутні 

переглянули тематичний відеофільм та книжково-ілюстративну виставку, 

обмінювались власним досвідом проведення дозвілля у бібліотеці, 

домовились про тему наступної зустрічі.  

Вперше, за час повномасштабної військової агресії, відбулась 

онлайн-зустріч на тему «Психологічна вітальня життєвих історій». 

Прикметно, що географія аудиторії значно розширилась, в зв’язку з 

внутрішнім переміщенням та виїздом за кордон. В програмі зустрічі 

відбулись: дискусія «Що означає «психологічна вітальня» в порівнянні з 

психологічним кабінетом? «Які життєві історії є зцілюючими?»; 

партнерська лого-арт-техніка»: екологічна мета, парний терапевтичний 

ефект; мотивація до взаєморесурсного методу парної допомоги; обмін 

враженнями та креативними ідеями.  
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Учасники зустрічі, педагоги-психологи розповідали про реальні 

зцілюючі життєві історії, допомагали вдосконалювали навички 

гармонізації психологічного здоров’я, розвивали стресостійкість за 

допомогою партнерської наратив-арт-техніки. Під час психологічного 

тренінгу «Як зняти напруження, змінити стан свідомості, створити умови 

саморегуляції для подолання життєвих труднощів?» були використані 

досвід і поради розроблені психологами-практиками та фрагменти 

сучасних методик. Усі разом ми вчилися за допомогою позитивних 

життєвих історій проявляти любов через пізнання, ніжність, гумор, 

новизну мислення. Перегляд тематичної книжкової виставки з коментарем 

ведучої завершив зустріч.  

 

Зустріч на тему «Практична психологія самодизайну або створи себе 

сам» об’єднала шанувальників сучасної детективної літератури – 

студентів, викладачів та письменників. Відома рівненська авторка 

поліцейських детективів, успішна самодизайнерка Ксенія Циганчук 

презентувала новий детектив «Коли приходить темрява». Учасники 

зустрічі мали нагоду особисто поспілкуватись з письменницею, зробити 

селфі, отримати книгу з автографом. Експерт з вікової педагогічної 

психології Людмила Смольська презентувала електронний посібник 

світової зірки самодизайну, менеджменту, маркетингу, довгожительства Лі 

Якоккі «Життєвий успіх та довголіття». Учасники зустрічі щиро 

розповідали про власний досвід спілкування з правоохоронними органами, 

обмінювалися думками та особистими враженнями. Захід завершився 

ознайомленням з книгами Ксенії Циганчук та спільною фотосесією. 

Відтак, cпілкування в колі з однодумців сприяє соціалізації, 

саморозвитку, оздоровленню, що особливо важливо під час 

повномасштабної військової агресії. Групові активності, приналежність до 
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інтелектуальної спільноти чи кола однодумців стимулюють розумову та 

емоційну діяльність і є каталізаторами хорошого настрою. Єдність та 

моральна підтримка істотно зменшують ризик депресивних станів, 

синдрому вигорання та серцево-судинних хвороб.  

Сьогодні Клуб оптимістичного дозвілля «Дякуємо, що ви з нами!» – 

це комунікативний майданчик, який гуртує однодумців, знижує соціальну 

напругу, підтримує психологічне здоров’я а також об’єднує різні міста та 

країни.  
 

10. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
33028, вул. Олександра Борисенка, 6, м. Рівне, 

http://libr.rv.ua/ua/; e-mail: vm.rdob@gmail.com  

Автор: Хамедюк А. І., завідувачка відділу мистецтв  

 

Культурні ініціативи відділу мистецтв для рівнян і ВПО  

в період воєнного стану 

 

Наша держава вкотре виборює свою свободу. Бібліотекарі ніколи не 

стояли осторонь викликів сьогодення, тож і тепер активно включилися у 

боротьбу на культурному фронті, займаючи свою нішу у житті громади. 

З моменту повномасштабного вторгнення росіян на наші території, 

працівники відділу мистецтв переформатували свою роботу так, щоб бути 

максимально корисними громаді міста, а також підтримувати ЗСУ та ВПО. 

Один з векторів виробничої діяльності направлений на сприяння у 

соціально-психологічній реабілітації підлітків, як особливо вразливої 

групи. Для цього, ще у перші місяці повномасштабної війни у співпраці з 

ГО «LEAP», було організовано тренінг «Психологія під час війни», де 

обговорювалися питання: як змінилося наше життя з початком війни? Як 

наш організм реагує на стрес і як мінімізувати наслідки психологічної 

травми та знайти баланс? Як допомогти іншим і не нашкодити собі? 

Спікером виступила кваліфікований психолог Ольга Галайчук, яка 

намагалася допомогти підліткам розібратися зі своїми почуттями та 

емоціями. Захід проходив у формі вільного спілкування. Учасники 

тренінгу почувалися розкуто (одна з умов успішності проведення заходу), 

сиділи хто де хотів – на стільцях, балабасах, просто на підлозі. Кожен 

присутній міг поділитися своїми переживаннями, думками і болем, 

запитати поради, плакати і сміятись. 

Продовженням роботи у цьому напрямку стали арт-терапевтичні 

майстер-класи, до участі у яких залучалися, крім рівнян, підлітки та 

молодь з числа ВПО. Це, зокрема, мистецька акція «Великодні привітання 

українським воїнам». Ініціатором цієї цікавої імпрези став рівненський 

художник Віктор Гвоздинський, автор картини «Земля, розорана війною», 

що експонується у нашій бібліотеці на його персональній виставці «Круг 

http://libr.rv.ua/ua/
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життя». Він розповів про свою картину і про ті почуття, які вкладав у 

полотно, створюючи її. Запропонував присутнім майстер-клас з 

виготовлення паперових ангеликів з побажаннями для військових.   

Доповнили мистецьку імпрезу вихованці літературного об’єднання 

ПДМ «ЛітЕра» (керівник Юлія Костюкевич), що емоційно читали власні 

патріотичні вірші. 

Дитячі роботи були передані українським воїнам у зону бойових дій 

через волонтерів ГО «Допомога Армії Рівне». 

У аналогічному ключі проводився майстер-клас «Малюємо голуба 

миру» та творча зустріч з письменником Сергієм Яблоцьким і 

художниками Анастасією Лєдяєвою (Дячук) та Назарієм Дячуком. 

За сприяння Будинку Ветеранів, у нашій книгозбірні розпочалися 

щотижневі арт-терапевтичні заняття для членів сімей загиблих і учасників 

бойових дій. Ці заняття проходять за участі помічників-волонтерів: 

психолога та художника. 

Ми переконані, що такі тренінги допомагають їх учасникам 

пережити кризові періоди, навчитися жити далі без емоційних зривів. 

Ще одним вектором діяльності відділу є допомога в організації 

заходів по збору коштів для потреб ЗСУ.  

Серед них – ярмарок з виставкою-продажем виробів ручної роботи 

місцевих майстрів, що супроводжувалася великою кількістю майстер-

класів. Ярмарок був організований у співпраці з ГО «Дієва молодь 

Рівненщини».  

Це, також, мистецька акція «Просто неба. Митці Рівненщини на 

підтримку ЗСУ». Благодійні вернісажі організовувалися двічі на місяць з 

травня по вересень і об’єднували художників та фотомитців, які 

зголосилися кошти за продані роботи перераховувати у волонтерські 

фонди.  

Ці виставки на подвір’ї бібліотеки супроводжувалися виступами 

рівненських артистів. Це і оркестр міського будинку культури, і клуб 

авторської пісні та співаної поезії, і вокалісти-аматори. 

Як відділ мистецтв, ми намагаємося активно знайомитися та 

залучати до соціокультурної діяльності рівненської громади митців з числа 

ВПО.  

У нас відбулися творчі зустрічі з лауреатом Шевченківської премії 

Анатолієм Кичинським, українським поетом і художником з Херсону та 

Віктором Коваленком, поетом-піснярем з Баштанки. Ці заходи 

допомагають митцям з окупованих територій влитися в творче життя краю, 

знайти підтримку і не почуватися відірваними від творчих процесів.  

Війна відгукнулася болем у серцях місцевих митців. Це вилилося у 

написання ряду тематичних віршів, пісень, мелодій. Тож, наші традиційні 

літературні та музичні імпрези нерідко проходили під гаслом воєнної 

тематики. Як, наприклад, презентація збірки патріотичної поезії Оксани 
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Войтович «Розстріляна весна», літературно-музичний вечір «Ще вчора 

ясне сонце гріло», за участі рівненських музикантів Т. Несміха, 

А. Кардаша, Е. Вердта, вечір патріотичної пісні «Ми живемо в Україні!» та 

ін. 

Отже, відділ працює у різних напрямках, кожен з яких орієнтований 

на свою аудиторію з активним залученням внутрішньо переміщених осіб. 

Масштабності і різноманіттю заходів сприяє широка співпраця з різними 

громадськими, волонтерськими організаціями та творчими об’єднаннями.  

Таким чином, наші культурні ініціативи сприяють підтримці 

діяльності діячів культури і мистецтва, адаптації ВПО до нових умов, 

психологічній реабілітації членів громади у воєнний період, залученню 

нових користувачів та популяризації послуг бібліотеки серед потенційних 

відвідувачів. 

 

11. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

33028, вул. Олександра Борисенка 6, м. Рівне, 

http://www.libr.rv.ua; e-mail: sociocult.rounb@gmail.com 

Автор: Усович І. В., завідувачка відділу соціокультурної діяльності 

 

Проєкт «Смартфон з нуля» 

 

Здавалося б сьогодні користуються гаджетами усі. Однак, останні 

соціологічні дослідження показують, що понад 50% українців, це 

здебільшого люди старшого віку, не володіють навіть базовими навичками 

користування гаджетом. І ще 15% зовсім не знайомі зі смартфоном.  

Цифрові навички сьогодні – це більше не особливі знання, що можуть 

освоїти лише «обрані». Це базова компетенція кожної людини; знання, без 

яких соціалізуватись, використовувати блага держави, навчатись чи 

просуватись з кожним роком стає дедалі важче. І якщо на сьогодні навики 

цифрової грамотності є необхідними, то саме бібліотеки є ідеальною базою 

для здобуття цих знань.  

Рівненська ОУНБ сформувала власний досвід в реалізації концепції 

навчання впродовж життя через організацію курсів комп’ютерної 

грамотності, оволодіння навичками використання електронних сервісів 

(оплата комуналки, е-банкінг, онлайн-покупки, тощо). Особливим попитом 

користуються заняття з цифрової грамотності, слухачами яких є люди 

поважного віку. 

Заняття проходять відповідно до розроблених програм і 

передбачають теоретичне та практичне опанування знань про будову 

комп’ютера, пошук інформації в інтернеті, створення електронної пошти, 

особистих акаунтів в соціальних мережах, електронних онлайн сервісів. 

Із перших днів війни до Рівного щодня прибувала велика кількість 

вимушено переміщених українців. До бібліотеки почали звертатися люди 
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за різними консультаціями: як і де отримати гуманітарну допомогу, як 

оформити статус ВПО, як подати заявку на пошкоджене або втрачене 

майно, або ж отримати фінансову допомогу від міжнародних донорських 

організацій.  

Ми розуміли, що переселенці можуть не затримуватимуться у 

нашому місті надовго, а все ж таки будуть повертатися до власних 

домівок, якщо там буде вже безпечно. Так, у нас виникла ідея для проєкту 

«Смартфон з нуля», який передбачав організацію та проведення занять по 

користуванню смартфоном за спрощеною програмою. 

Необхідність в отриманні цифрових навичок насамперед, відчувають 

незахищені верстви населення. Тому особлива увага була приділена людям 

поважного віку, людям з інвалідністю та вимушено переселеним 

українцям. 

Програма курсу з мобільної грамотності включала 10 уроків: від 

ввімкнення новенького смартфона та 

налаштування його під себе до 

використання месенджерів, різноманіт-них 

додатків, онлайн-сервісів та послуг, в тому 

числі адміністративних (оформлення пенсії, 

статусу ВПО, єПідтримка тощо). Окрема 

увага була приділена групам у Viber та 

Telegram, які містять інформацію з 

найбільш актуальних тем в умовах воєнного 

стану.  

У процесі навчання тренери постійно вносили зміни та оновлювали 

навчальну програму у зв’язку з появою нових онлайн сервісів, таких як: 

ЄРобота, за допомогою якої можна було отримати гранти на створення 

власної справи, та нових документів у застосунку Дія (пенсійне 

посвідчення та посвідка на проживання).  

У навчальній програмі для людей з 

порушення зору акцентувалася увага на 

застосуванні адаптованих додатків 

штучного інтелекту, які допомагають 

незрячим та слабозорим, розповідаючи 

про навколишнє середовище, отримавши 

інформацію за допомогою камери 

смартфона.  

За 2 місяці роботи в проєкті було 

проведено 90 занять для 30 чол. Сформовано 6 груп слухачів, кожна з яких 

складалася з 5 осіб, в т.ч. люди з порушеннями зору.  

Інформація про хід проєкту поширювалася на сайті бібліотеки, 

засобах масової інформації та соціальних мережах. 
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У результаті реалізації проєкту підвищився рівень цифрової 

грамотності громади міста, в т.ч. ВПО, що дозволило ефективно та 

безпечно використовувати сучасні цифрові технології в роботі, 

професійному та особистісному розвитку.  

Проєкт сприяв згуртованості ВПО та жителів громади. Адже під час 

навчання вони знайомилися між собою, товаришували та всіляко 

намагалися підтримати один одного. 

 

З відгуків про проєкт: 

 

«Я тепер не лише розраховуюся у магазинах, а й відстежую 

маршрут громадського транспорту, перевіряю погоду, спілкуюся з 

друзями. Життя напрочуд цікаве і головне не боятися нового, а вчитися 

користуватися ним» (п. Галина, м. Рівне, 74 р.) 

 

«Для мене основне було навчитися користуватися соціальними 

мережами. Адже багато моїх близьких та друзів лишилися на окупованих 

територіях. І тепер я маю ці навики і можу підтримувати з ними зв’язок» 

(п. Людмила, м. Харків, 70 р.) 

 

«Завдяки отриманим знанням я зміг оформити та отримати 

фінансову допомогу у декілька кліків» (п. Микола, м. Дружківка, Донецька 

обл., 68 р.) 

 

«Тепер я можу дистанційно сплатити за комунальні послуги - і свої, 

і допомогти сусідам» (п. Федір, м. Рівне, 75 р. ) 

 

«Завдяки курсам я освоїла програми для онлайн-відеоконференцій і 

відтепер підвищую свою кваліфікацію, беручи участь у професійних 

онлайн-тренінгах та семінарах» (п. Ірина, м. Харків, 44 р.) 

 

12. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

33028, вул. Олександра Борисенка 6, м. Рівне, 

http//www.libr.rv.ua; e-mail: chz.rdob@gmail.com 

Автор: Васюк Н. В., провідний бібліотекар відділу документів 

із гуманітарних наук 

 

Сучасна українська література: імена, дати, події в межах 

бібліотечного клубу «Співрозмовник» 

Бібліотека – місце для тих, хто не втратив смак до позитивних емоцій 

через читання, хто знаходить задоволення в неформальних контактах з 



38 

 

однодумцями, у творчій самореалізації та самоствердженні. Бібліотека 

допомагає їм знайтися і об’єднатися заради спільних культурних 

задоволень.  

Літературна вітальня «Співрозмовник» діє в бібліотеці 38 років. За 

цей час відбулось чимало змін у діяльності вітальні та промоції читання 

української літератури. Головним фактом у роботі вітальні є повна відмова 

від популяризації видань представників російської художньої літератури.  

У пріоритеті сучасна українська книга, українські письменники, 

календарні дати подій і свят пов’язаних з історією та культурою 

Української держави. 

Літературний колаж «Проза молодих: Андрій Любка – український 

поет, перекладач і есеїст» зібрав у вітальні студентську молодь 

рівненських вишів. 

Для промоції заходу в соціальних мережах опубліковано анонс 

імпрези. На інформаційних стендах вишів розміщено оголошення.  

Молоді запропоновано прочитати твори письменника для 

обговорення на заході. У якості критика сучасної української літератури 

запрошено викладача української мови та літератури. 

Ведуча розповіла про творчий доробок Андрія Любки, зробила 

екскурс по сюжету книг «Карбід», «Саудаде», «Кілер» та ін., що 

супроводжувались відеороликами за творами автора. З розповіді 

запрошеного літературознавця присутні дізналися про особливості 

написання творів, актуальність тематики книг А. Любки. Далі, молодь 

активно обговорювала прочитані романи, збірки короткої прози, 

висловлювала свої думки, ділилась враженнями, декламувала вірші, 

пропонувала організувати зустріч «в живу» з автором.  

Творча зустріч з рівненським письменником Олександром Ірванцем 

«Нові старі твори. Проза, драматургія, поезія. Всього потроху» викликала 

неабиякий інтерес у поціновувачів сучасної української літератури. 

Творчість Олександра Ірванця вже давно на «слуху» у любителів читання 

української сучасної літератури. На зустріч з такого рівня письменником 

читачі ідуть залюбки. Але до заходу були зроблені такі маркетингові кроки 

– як широкий розголос у соціальних мережах. При спілкуванні з 

відвідувачами бібліотеки були роздані запрошення-закладки з 

інформацією про подію, розміщені афішки біля книжкових магазинів. 

Ведуча представила письменника Олександра Ірванця і ознайомила 

присутніх з його біографією та літературною діяльністю. До зустрічі була 

організована книжкова виставка художніх творів автора, про які було 

зроблено ведучою коментар, запропоновано взяти книги для прочитання 

додому.  

Далі слово взяв автор Олександр Ірванець. Розповідав про бубабістів, 

зачитував уривки з авторських прозових творів, декламував власні поезії, 
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жартував та ділився веселими історіями з життя, відповідав на запитання 

присутніх, а на закінчення зустрічі подарував книги бібліотеці. 

Літературна вітальня «Співрозмовник» зібрала любителів сучасної 

української художньої прози на літературний портрет «Історичні реалії та 

художнє осмислення творчості Василя Шкляра». Захід патріотичного 

спрямування, оскільки творчість письменника – історичні романи написані 

на основі документальних матеріалів про боротьбу за свободу та 

незалежність Української держави. 

Для реклами заходу створено оголошення і афіші в соціальних 

мережах, на сайті бібліотеки, розміщено інформаційні постери біля 

книжкових магазинів, на театральних тумбах для афіш, на стендах 

інформації у вишах. При індивідуальних бесідах з відвідувачами 

бібліотеки роздано запрошення-закладки з інформацією про захід. 

Організовано книжкову виставку художніх творів автора.  

Ведуча розповіла про маловідомі факти з життя автора, цікаві 

моменти та історії при написанні романів, запропонувала переглянути 

буктрейлер на твори письменника. 

Своїми роздумами поділились відомі особистості міста Рівне – 

педагог Лілія Овдійчук, історик Ігор Марчук, бард-бандурист Назар 

Волощук.  

Не дивлячись на камерну аудиторію атмосфера була дуже 

емоційною. Кожен з присутніх висловлював своє захоплення тим чи іншим 

твором Василя Шкляра, аргументував чому цей твір заслуговує на увагу. 

Виникла полеміка, що краще – твір чи кінофільм поставлений за книгою. 

Усі зійшлись на думці, що творчість Василя Шкляра – особлива сторінка в 

історії сучасної української літератури. 

Повідомлення, що Василь Шкляр знає про зустріч з нагоди його 

ювілею через соціальні мережі дуже порадувало присутніх.  

Вітальня «Співрозмовник» радо зустріла поціновувачів художнього 

слова на презентації книги відомого рівненського письменника Петра 

Кралюка «Каган і хохлята». Ця зустріч об’єднала автора, поціновувачів 

творчості П. Кралюка та внутрішньо переміщених осіб, котрі тимчасово 

проживають у Рівному і хотіли більше знати про Рівненщину, її культурне 

та літературне життя. 

Ведуча у біографічній довідці поділилась інформацією про великий 

письменницький доробок автора. Особливу увагу привернула до книг із 

серії про козаків та козацтво, меценатів князів Острозьких, інших відомих 

особистостей України: Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Ярослава 

Мудрого, Миколи Гоголя. Окремою сторінкою було ознайомлення з 

художніми творами автора: «Синопсис», «Каган і хохлята». Свою 

розповідь бібліотекар доповнила мультимедійною презентацією 

«П. Кралюк «Князі Острозькі», патріотичними українськими піснями. 
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А виступ автора зацікав несподіваними історичними фактами, 

цікавим викладом теми. 

До участі були запрошені відомі люди Рівного: Іван Вєтров, 

Олександр Булига, Лілія Овдійчук, Галина Цьомик, Олексій Бухало та ін., 

які ділились враженнями від прочитаних творів автора. А далі присутні 

задавали питання, ділилися думками про почуте. Як результат – взяті 

книги для прочитання додому. 

Творчість Братів Капранових стала черговою темо зустрічі у 

«Співрозмовнику» на літературному есе «Два імені, одна доля». Захід був 

присвячений 55-річчю від дня народження письменників.  

У слові про життя та творчість літераторів ведуча зупинилась на 

окремих романах, що базуються на реальних подіях: «Майдан. Таємні 

файли», «Справа Сивого». Розповідь доповнювалась відео піснями у 

авторському виконанні Братів Капранових. Окремо говорили про роман 

«Паперові солдати», адже написанню книги спонукав проєкт, який 

переслідував надання моральної та психологічної підтримки воїнам, що 

стали інвалідами. Проєкт був покликаний розповідати про подвиг та долю 

Ніла Хасевича у художній формі. 

Ця тема зачепила іншу сторону діяльності Братів Капранових. В 

умовах російської агресії в Україні Брати Капранови стали бійцями 

«Азова». Слухали авторські пісні, уривки з інтерв’ю з письменниками 

створені у воєнний час. 

Не менш цікаво сприйнялась інформація про книги для дитячої 

аудиторії. За словами авторів у видавництві «Зелений пес» виходила серія 

книжок, яка називалася «12 балів», на зразок: «Іван Мазепа і я», «Тарас 

Шевченко і я», «Степан Бандера і я». У цих книжках автори примушують 

читачів, разом з героями, проводити таке собі домашнє історичне 

розслідування щодо міфів навколо наших героїв. Присутнім в залі було 

запропоновано взяти ці книги для прочитання додому і цікаво провести 

дозвілля з дітками.  

Презентацією твору рівненської літераторки продовжилася чергова 

зустріч у вітальні. Книга Алли Рогашко «Провидець» вийшла друком у 

видавництві «Український пріоритет». 

Книга припала до душі тим, хто встиг полюбити романи «Осіннє 

рондо місячної ночі», «Сни з колодязя», «Крізь безодню до світла», «Її 

сукня», а також її коротку прозу, що входить до збірок «Львів. Вишні. 

Дощі» та «Львів. Смаколики. Різдво». 

«Провидець» – найбільший, найґрунтовніший, найвідвертіший роман 

із написаних пані Аллою, що побачив світ за дуже короткий проміжок часу 

– пів року. Роман містичний, але під собою має правдивий ґрунт. Про це 

розповідала авторка на зустрічі з читачами, а також, про те, що спонукало 

до його появи. До письменниці було багато запитань, після озвучених 
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відповідей присутні обмінювались думками, цитували уривки з роману, 

дивились відеоролики за її творами.  

Приємним сюрпризом для Алли Рогашко був виступ рівненських 

акторів театру «Сонях» з міні сценкою за книгою «Провидець». Художній 

керівник та режисер народного театру «Сонях» Олексій Титаренко із 

колегою по сцені дуже вдало доповнили майстерністю своєї гри 

презентацію роману. І звичайно лунала українська пісня у виконанні 

Валентини Люліч. 

На закінчення зустрічі відбулася автограф-сесія. Чимало було 

бажаючих придбати книгу з автографом письменниці, адже Алла Рогашко 

– це завжди щиро, чесно і життєво. Це завжди любов до кожного 

персонажа і до читача, саме те, за що читачі, особливо читачки бібліотеки 

люблять прозу письменниці. 
 

13. Рівненська обласна бібліотека для дітей 

33028 вул. Петлюри, 27, м. Рівне, 

http://rdobd.com.ua ; е-mail: dtbiblioteka@gmail.com  

Автор: Козачук Н. О., завідувачка науково-методичного відділу  

 

«Бібліосторітелінг  

«Надзвичайні історії маленьких українців» 

 

Проєкт Рівненської обласної бібліотеки для дітей «Надзвичайні 

історії маленьких українців» отримав перемогу у конкурсі міні-грантів 

бібліотечних ініціатив – 2022 від Рівненського обласного відділення 

Української бібліотечної асоціації під гаслом «Бібліотека для Перемоги». 

Мета проєкту – психоемоційна підтримка дітей в умовах воєнного стану 

через проведення циклу бібліосторітелінгових занять. Сторітелінг 

(storytelling) – це мистецтво розповідати історії. Зараз цей метод набуває 

популярності у бібліотечній роботі, оскільки завдяки йому пояснення нової 

інформації відбувається за допомогою захоплюючих емоційних історій. 

Розповідати захоплюючі історії може дорослий, а дітлахи його пасивно 

слухають, тому такий сторітелінг називають пасивним. Активний 

сторітелінг – це самостійне розповідання історій дітьми. 

Завдяки фінансовій підтримці РОВ УБА в ході реалізації проєкту 

бібліотекою були придбані безкаркасні меблі (два крісла-м’ячі і диванчик) 

та сформована релакс-зона для бібліосторітелінгових занять, дозвілля і 

відпочинку. За кошти благодійників придбали матеріали для майстер-

класів. 

Стартував проєкт з липня 2022 р. на базі відділу обслуговування 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Його учасниками стали 

діти з числа внутрішньо переміщених осіб та юні рівняни.  

http://rdobd.com.ua/
mailto:dtbiblioteka@gmail.com
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Проєкт передбачав дві складові. По перше, це – бібліотерапевтичні 

благодійні майстерки зі створення оберегів для захисників України 

«Охоронці для захисників» та «Ангели миру», а також «добрих іграшок» з 

фоамірану для дарування дітям, які знаходяться на лікуванні у медичних 

закладах Рівного. Щочетверга під час майстерок діти виготовляли 

блакитно-жовтих янголят, голубів, патріотичні серця, створювали листівки 

з побажаннями для воїнів і малюнки, власноруч фантазували над 

конвертами, в які згодом розмістили ці малюнки та листівки. Учасники 

майстер-класів записали відеоролик з побажанням для українських 

солдатів. Такі майстер-класи допомогли дітям розвантажити свій 

психоемоційний стан, долучитися до волонтерської діяльності, відчути 

свою значущість, знайти нових друзів, відпочити, порелаксувати.   

Друга складова проєкту це – бібліосторітелінгові заняття. Щосереди, 

проходили ІсторіалTIME «Від серця до серця» та бібліотерапевтичні бесіди 

«Перехрестя дитячих історій», під час яких діти розповідали і записували 

історії зі свого життя, про війну та її наслідки, про мир та перемогу, 

вчились долати свої страхи та керувати емоціями. Заняття проходили не 

лише в стінах бібліотеки, але й поза її межами – в Рівненському обласному 

центрі соціально-психологічної допомоги, з яким бібліотека підписала 

Меморандум про співпрацю, у бібліотеках Здолбунова, Костополя. З 

дітками з числа внутрішньо переміщених осіб працювала Іванна Голуб, 

працівниця бібліотеки, рівненська письменниця та психологиня. Не 

дивлячись на пережите, діти щиро вірять у перемогу і будують свої плани 

на майбутнє. Їхні розповіді були зібрані, опрацьовані та оформленні 

бібліотекарями в збірку: «Надзвичайні історії маленьких українців». У 

якості ілюстрацій до збірки використані малюнки, які створювали маленькі 

читачі разом з бібліотекарями. Зі збіркою можна познайомитися, як в 

друкованому, так і в електронному вигляді. 

Проєктом було охоплено близько 250 дітей, 46 родин, в межах 

ініціативи відбулося 12 творчих майстерок, у яких взяло участь понад 100 

дітей. Виготовлено більше 200 патріотичних оберегів, які передані  нашим 
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захисникам. Діти щиро вірять, що ці обереги та їх щирі побажання 

надихатимуть українських воїнів на перемогу. 

Усі заходи проєкту висвітлювались на сторінках бібліотеки у 

соцмережах та на офіційному вебсайті. 6 жовтня 2022 року в бібліотеці 

відбулась презентація підсумків проєкту «Надзвичайні історії маленьких 

українців». Його представила ініціаторка і керівник проєкту, бібліотекар 

Наталія Козачук. Під час заходу усі малюнки, обереги, збірка дитячих 

історій, а також солодощі підготовлені бібліотекарями, були передані 

рівненським волонтерам Олександрові Добровольському та Павлу 

Ковальцю, який очолює громадську раду при Рівненській ОВА. 

 

14. Рівненська обласна бібліотека для молоді 

33027 вул. Київська, 18, м. Рівне,  

e-mail: vcmariya22@gmail.com;  

сайт https://ulibr.com.ua 

Автор: Войцеховська М.В., завідувачка сектору періодики 

 

Квест «Драйвові мандри містом Рівне» 

 

У 2022 році Обласна бібліотека для молоді стала переможцем 

обласного конкурсу міні-грантів бібліотечних ініціатив з проєктом 

«Краєзнавчий квест «Драйвові мандри містом Рівне». 

Розуміючи, що почуття патріотизму формується через любов до 

своєї Батьківщини, знання та шанування історії, традицій, культури 

бібліотека вирішила запропонувати молоді міста та молодим українцям, 

які вимушені були покинути свої домівки через інтерактивну гру отримати 

нові знання та враження про рідне та нове місто проживання – Рівне. 

Партнерами проєкту стали ВІ «Активна громада Рівного», Молодіжний 

простір «Нота». 

Квест-гра реалізовувалася через застосунок Telegram, модератор гри 

– бібліотекар, учасники – молоді люди, котрі погодилися грати, виконали 

завдання – відгадали локації, які пов’язані з історією та культурою м. 

Рівне, зробили фото сети та фото відгадки, надіслали модератору у 

Telegram. Тривалість квесту три тижні. 

Інформацію про квест-гру та умови участі було розміщено на 

сторінці Фейсбук бібліотеки та у телеграм-каналі «ВПО Рівне». 

Для участі в квесті необхідно було надіслати модератору у Telegram-

канал повідомлення з текстом: «Привіт, хочу взяти участь у квесті. Моє 

ім’я – ***». У відповідь на повідомлення учасник отримував перше 

завдання – зробити селфі на фоні історичних пам’яток Рівного, 

пам’ятників відомих діячів міста. Після того, як учасник відгадав об’єкт, 

він повинен зробити селфі на його фоні. Якщо фото-відповідь правильна – 

mailto:vcmariya22@gmail.com
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учасник отримував наступне завдання. Всього: 10 завдань =10 фото = 10 

локацій. 

 

Гравцями стали 17 чол., в т.ч. внутрішньо переміщені особи з 

тимчасово окупованих територій віком від 13 до 54 років. 

Від учасників квесту було отримано схвальні відгуки. Серед п’яти 

переможців квесту було троє молодих людей з числа ВПО. Переможці 

отримали призи – футболки з написом «Я (люблю) Рівне». Нагородження 

переможців відбувалося у невимушеній атмосфері за чашкою чаю, де вони 

мали змогу поспілкуватися та поділитися враженнями від проходження 

квесту та цікавою інформацією про місто та його мешканців.  

Квест є нескладним в організації, його можуть використати для 

проведення цікавого заходу як у місті так і сільському населеному 

відповідно адаптувавши запитання.  
 

БУГРИНСЬКА ГРОМАДА 

15. КЗ «Центральна публічно-шкільна бібліотека»  

Бугринської сільської ради 

35442, с. Бугрин, вул. Шкільна, 15, 

e-mail: bugryn.centralbibl@gmail.com, bugrin.biblioteka@gmail.com 

Автор: Сінчук Д. М., директорка  
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Проєкт «Бібліотечна академія» 

Проєкт «Бібліотечна академія» став переможцем конкурсу 

бібліотечних ініціатив у 2022 році та реалізовувався у партнерстві з 

Бугринською сільською радою, КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту», 

Бугринським ліцеєм, КНП «Бугринська амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини». 

Мета проєкту – популяризація бібліотеки як соціокультурного 

центру громади шляхом організації та проведення циклу івентів для дітей 

та молоді (в т. ч. ВПО). 

Цільові групи – діти віком від 13 років та молодь. Проєктом 

охоплено 100 чоловік із 12 сіл Бугринської територіальної громади.  

В межах проєкту була організована 

робота Бібліотечної академії, яка 

запропонувала учасникам низку 

активностей, на яких діти та молодь 

зможуть опанувати навички цифрової, 

фінансової та ораторської грамотності, 

навчаться надавати домедичну допомогу, 

засвоять правила б’юті догляду за собою 

та матимуть змогу психологічно 

розвантажитися: 

 

1. Тренінг «Діджитал компетенції» 

2. Лекція «Фінансова грамотність» 

3. Майстер-клас «Beauty time» 

4. Тренінг «Психологічне розвантаження» 

5. Тренінг «Я говорю» 

6. Воркшоп «Домедична допомога» 

 

Проєкт «Бібліотечна академія» згуртував дітей та молодь громади, 

сприяв соціалізації учасників з числа ВПО, їх адаптації до нових умов. 

Покращилася комунікація серед дітей та молоді громади, утвердився імідж 

бібліотеки як центру громадської активності.  

 

ГОЩАНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

16. КЗ «Гощанська централізована система публічно-шкільних 

бібліотек» Гощанської селищної ради 

35400, вул. Незалежності, 16, смт Гоща, 

http://gd-biblioteka.do.am/,  e-mail: biblchildren@gmail.com  

Автори: Сливка О. Л., директорка, Федчук О. П., провідний бібліотекар  

 

http://gd-biblioteka.do.am/
mailto:biblchildren@gmail.com
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Участь Гощанської центральної бібліотеки для дітей 

у проєктній діяльності 

 

У 2022 році центральна бібліотека для дітей комунального закладу 

«Гощанська централізована система публічно-шкільних бібліотек» 

Гощанської селищної ради стала майданчиком для реалізації двох проєктів 

Гощанської селищної ради на тему охорони здоров’я. 

Проєкт «Створення спортивно-реабілітаційного хабу для дітей 

громади та дітей-переселенців» профінансований Консалтинговою групою 

GFA у співпраці з Університетськими клініками Женеви, Міністерством 

охорони здоров’я України (МОЗ), Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і 

планування сім’ї» та агенцією Beit Health & Social Impact за підтримки 

україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» та спільно з БФ 

«Бібліотечна країна»   

Мета – сприяння розвитку, соціалізації, творчості дітей та підлітків, в 

т.ч. дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, 

шляхом відкриття спортивно-реабілітаційного хабу у публічній бібліотеці. 

Після проведення поточного ремонту у бібліотеці, в межах реалізації 

проекту бібліотека отримала дитячі меблі, інтерактивний комплект 

(мультимедійну дошку з проектором), канцелярське приладдя, настільні та 

напольні ігри, батут, басейн з кульками, м’ячі та інший спортивний 

інвентар та організовано Бібліохаб. 
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Бібліохаб передбачає функціонування ігрової, освітньої та 

дозвіллєвої зон.  

Тут відбуваються мистецькі та літературні презентації, лекції про 

здорове харчування, безпеку життєдіяльності, розвиваючі заняття. 

 

 

Завдяки проєкту активність та відвідуваність бібліотеки значно 

зросла. Особливу увагу тут приділяють дітям з інвалідністю, дітям 

внутрішньо переміщених осіб з метою надання допомоги в їх адаптації у 

Гощанській громаді. Діти із задоволенням відвідують таку бібліотеку, де 

поруч з читанням книги можна порозважатися. 

Другий проєкт – «Охорона здоров’я та 

профілактика захворювань через бібліотеки 

та літературу» («Здорові бібліотеки»), 

ініційований БФ «Бібліотечна країна» за 

підтримки україно-швейцарського проєкту 

«Діємо для здоров’я» був спрямований на 

скорочення поширеності неінфекційних 

захворювань, комплексне інформування 

громадян щодо профілактики неінфекційних захворювань через бібліотеки 

та літературу. 

Здоровий спосіб життя – це вимога часу. Бути здоровим – актуально, 

модно, престижно. 

Саме тому центральна бібліотека для дітей, як соціальний інститут, 

активно долучилася до реалізації проекту.  

Чому бібліотека? Тому що це потужний громадський центр, де люди 

можуть через книги та інформаційні матеріали більше дізнатися, як 

попереджувати виникнення неінфекційних захворювань та змінювати свій 

спосіб життя. 
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Цільова аудиторія: бібліотекарі та підлітки місцевих шкіл. 

В межах реалізації проєкту бібліотекарі долучились до онлайн та 

офлайн зустрічей, лекцій, семінарів, вебінарів, презентацій книг, які 

проводились Благодійним фондом «Бібліотечна країна».  

Лекції були на тему профілактики цукрового діабету, дієтичного 

харчування при серцево-судинних захворюваннях, жіночого здоров’я, 

психічного здоров’я людини, людських потреб як фокусу уваги у сучасній 

бібліотеці, про міфи і правду щодо вакцинації та ін. Під час реалізації 

проекту відбувалися онлайн зустрічі з 

цікавими особистостями: лікарями-

кардіологами, стоматологами, психо-

логами, дієтологами та ін. Фахівці 

презентували свої книги. Лектори у 

цікавій та популярній формі розповідали 

про профілактику неінфекційних 

захворювань та давали слушні поради. 

Наприклад, на відкритій лекції «Психологічна стійкість: внутрішні 

цінності і межі» говорили про те, що 

тримає нас на плаву під час війни з 

російським агресором. Адже новий 

повномасштабний етап війни став 

викликом і випробуванням для українців. 

Реакція на виклик – мобілізація зусиль, 

життя на межі і за межею. Але час іде і, 

очевидно, що маємо вижити в не 

короткому забігу, а у довжелезному 

марафоні. Лекція про те, яким чином наші цінності можуть допомогти 

людям в часи війни відповідати на складні життєві виклики і як перейти 

від абстрактних тверджень до конкретних життєвих практик. 

Отримавши величезний багаж знань, маючи розроблений власний 

план заходів з реалізації проекту працівники Гощанської центральної 

бібліотеки для дітей почали втілювати його у громаді. 

В рамках проєкту бібліотека отримала 59 науково-популярних книг 

на тему охорони здоров’я та 

профілактики неінфекційних 

захворювань для дорослих та дітей 

українських видавництв, а також 

набори медичного обладнання: 

автоматичний тонометр, 

пульсоксиметр, глюкометр, ваги для 

визначення індексу маси тіла, цифрові 

ваги для немовлят, масажні килимки. 

Цими ресурсами був наповнений 
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«куточок здоров’я» у бібліотеці. Тепер у книгозбірні разом з читанням 

книг можна безкоштовно виміряти тиск, дізнатися свою вагу та індекс 

маси тіла, вагу немовляти, визначити рівень сатурації та рівень цукру у 

крові, походити по масажному килимку, скористатися пружинними 

масажерами. 

Бібліотекою було проведено ряд 

активностей, на які залюбки приходили 

діти та підлітки: презентації та читання 

книг про те, як бути здоровим, виставки 

та майстер-класи з використанням 

медичного обладнання, конкурси, 

спортивні дитячі руханки, 

мультиплікаційні рухові навчання 

здоровому способу життя через показ 

мультфільмів; флешмоби, майстер-класи з виготовлення різноманітних 

поробок, сувенірів, символів, оберегів, що сприяють розвитку дрібної 

моторики. 

Бібліотекарі організовували цікаві та 

різноманітні конкурси. Один з них – конкурс 

дитячого малюнка «Здоровий спосіб життя». 

Його мета привернути увагу до свого здоров’я, 

профілактики захворювань, зокрема, на 

формування у дітей уміння розумно та 

раціонально використовувати природні ресурси, 

здатність та бажання дотримуватися здорового 

способу життя. 

Від дітей Гощанської територіальної 

громади було отримано понад 60 малюнків. 

Дитячі роботи наповнені глибоким розумінням теми, турботою про своє 

здоров’я. Переможці були нагороджені грамотами та заохочувальними 

подарунками. А виставка дитячих робіт стала окрасою бібліотеки. 

Хід реалізації проекту, історії успіхів його учасників, анонси 

активностей та фотосети подій розміщувалися на сайті бібліотеки та 

сторінці у соціальній мережі Фейсбук. 



50 

 

Бібліотека стала місцем не тільки інтелектуального дозвілля дітей та 

підлітків, а й простором, де можна гратися, читати, переглядати 

мультфільми, спілкуватися з друзями, отримати нові практичні життєві 

знання та навчитися правильно піклуватися про своє здоров’я. 

 

МАЛИНСЬКА ГРОМАДА 

 

17. КЗ «Малинська центральна бібліотека» Малинської сільської ради 

36410 с. Малинськ, вул. Центральна, 75,  

e-mail: bronne_bibl@ukr.net 

Автор: Чміль Л. В., завідувачка публічно-шкільною бібліотекою 

 

Бібліотека с. Бронне в період воєнного стану:  

цифрова освіта та послуги 

 

Село Бронне на Рівненщині невелике, проживає близько 900 жителів, 

діє школа, ФАП, дитячий садок, магазини різних форм власності, 

відділення зв’язку, старостат… , але все це – просто факти та статистика. 

Село – це люди, які мають свої життєві проблеми та потреби і часто 

щоб вирішити їх необхідна допомога. 

З початком повномасштабної війни в Україні публічно-шкільна 

бібліотека села Бронне змінила графік і зміст роботи. Надзвичайно 

важливим стало єднання громади для боротьби з ворогом. За рішенням 

сільської ради на базі бібліотеки організовано пункт збору та видачі 

гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним громадянам та воїнам 

ЗСУ.  

Сільська бібліотека стала центром громадської активності, яка 

об’єднала місцеву владу, бізнес, церкви різних конфесій, жителів села та 

людей, які тимчасово знайшли прихисток у населеному пункті. До слова – 

Рівненщина прийняла у себе понад 50 тис. вимушених переселенців, а 

невелике село Бронне стало другою домівкою 50 українцям з Харкова, 

Бучі, Ірпеня, Києва, Малина, Краматорська (18 із них діти). 
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Жителі села та гості кожного дня приходять до бібліотеки, як на 

роботу, кажуть, що спокійніше і 

впевненіше тут себе почувають. Разом 

робили перев’язочні матеріали, різали 

стрічки для маскувальних сіток, пакували 

в коробки хліб та домашню випічку, яку 

жителі села приносили в бібліотеку, 

допомагали транспортом – відвозили 

допомогу до центрального пункту збору. 

Діти також не були осторонь – малювали 

малюнки для захисників та допомагали носити коробки. 

Сформовані пакунки з продукцією 

оздоблювалися листівками-компліментами 

у вигляді синьо-жовтого серця з написом 

«З нами Бог – тому ми переможемо», 

вказувалися телефонні номери мешканців 

громади, котрі долучалися до 

виготовлення та пакування допомоги. 

Після доставки відправлень отримували 

зворотні дзвінки з Бучі, Краматорська, сіл 

Чернігівщини, інших населених пунктів. 

У такий складний час бібліотека особливо стала потрібною громаді, 

вимушеним переселенцям як місце доступу до дистанційної освіти та 

роботи, осередок доступу до адміністративних послуг, цифрової освіти. 

Популярними у громаді стали консультації із використання 

мобільного додатку «Дія» – як встановити на смартфон застосунок «Дія» 

та отримати необхідні послуги. 

У бібліотеці можна не тільки отримати нові цифрові знання а й 

вирішити життєво важливі проблеми: 

– зареєструватися в електронній черзі для отримання різних довідок, 

подати електронну заяву у різні інстанції, інше; 

– отримати допомогу для внутрішньо переміщених осіб через «Дію»; 

– подати заявку на допомогу у 6500 гривень у рамках програми 

«єПідтримка»; 

– здійснити онлайн-допомогу ЗСУ;  

– отримати довідку про заробітну плату, перевірити наявний стаж, 

оформити пенсію, подавши документи електронною поштою; 

– подати податкову декларацію; 

– отримати електронний підпис через додаток Приват24, «Дія»; 

– створити особисті кабінети газових та енергопостачальних 

компаній, подати показники онлайн та перевірити рахунки з використання 

електроенергії, перейти на тариф «Твій газ рівномірний платіж», щоб 
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зафіксувати свій місячний платіж та сплачувати до 40% менше за газ 

взимку. 

Броннівська бібліотека стала місцем дистанційного навчання та 

роботи родин ВПО, місцем проведення вебконференцій для медиків 

сільської ради та онлайн-консультацій із лікарями, зокрема вузькими 

спеціалістами жителів громади. 

Бібліотека пропонує курси цифрової грамотності для дітей, молоді, 

дорослих та літніх людей. Заняття проводяться індивідуально для кожного 

користувача. Програма занять вибудовується таким чином, аби навчання 

стало у нагоді в повсякденному житті. 

Онлайн покупки, платежі, замовлення квитків – це далеко не весь 

перелік послуг, які можна отримати у бібліотеці. Також у бібліотеці 

відбуваються практичні тематичні заняття з надання домедичної допомоги 

та правил поведінки в критичних ситуаціях. 

Така робота бібліотеки є вкрай важливою для громади, адже освічені 

та активні жителі здатні спільно вирішувати проблеми своєї громади та 

розвивати власну територію. 

 

ОСТРОЗЬКА ГРОМАДА 

 

18. КЗ «Острозька центральна публічна бібліотека»  

Острозької міської ради 

35800, м. Острог, вул. Східна, 33,  

http://ostlibrery.com.ua, е-mail: ostrogbibl@gmail.com 

Автор: Федорчук І. В., в.о. директора  

 

Бібліотеки Острожчини в період воєнного стану 

 

Повномасштабна війна в Україні змінила життя мільйонів людей. 

Змінилося й бібліотечне обслуговування. Активно почав розвиватися 

волонтерський рух. 

Від 24 лютого бібліотекарі Острозької книгозбірні щодня працювали 

у Волонтерському центрі, фасуючи речі, комплектуючи посилки 

військовим на передову. 

З часом виникла потреба у приготуванні енергетичних батончиків, 

які і до тепер виготовляють працівниці бібліотеки. 

У процесі задіяні всі – хтось лущить горіхи, хтось формує батончики, 

хтось випікає в домашній духовці, хтось запаковує, хтось фасує. Для 

батончиків роблять спеціальні етикетки, де, зокрема, зазначають вміст. А 

вже у коробки, наповнені снеками, вкладають листи, дитячі малюнки, а ще 

побажання від бібліотекарок, на зразок: «До зустрічі в Острозі», «Чекаємо 

в бібліотеці», «Обіцяй, що зустрінемося». Спочатку продукти 

закуповували самостійно. Пізніше із закупівлею почали допомагати 

mailto:ostrogbibl@gmail.com
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волонтерські центри та місцеві мешканці. Приносили горіхи, сухофрукти, 

мед. Бібліотекарів підтримали їхні родини. 

У якості волонтерів допомагали внутрішньо переміщені особи, котрі 

знайшли прихисток у древньому Острозі. 

Сім’я з Києва долучилася до виготовлення 

енергетичних смаколиків. На сьогодні 

випечено та передано понад 3 тисячі 

енергетиків для українських військових. 

Бібліотекарі – це люди, які вміють 

робити практично все. Вони співають, 

танцюють, шиють, малюють, майструють. 

Тому ці практичні навики були використані 

для реалізації ще однієї благодійної 

ініціативи. 

З серпня бібліотекарі Острога 

відкрили власну інтернет-крамничку «Шпилька», де продають вироби, 

виготовлені власноруч. За неповний місяць «Шпилька» отримала 340 

підписників. Координатор ініціативи – Ірина Федорчук. «Шпилька» діє на 

двох платформах: у соціальній мережі Фейсбук 

(https://www.facebook.com/105523245594517) та онлайн-майданчику 

«Шафа» (https://shafa.ua/uk/member/spylka.ostrog). 

Асортимент крамниці представлений авторськими роботами, які 

власноруч виготовляють бібліотекарки Острозької громади і не тільки: 

намиста, браслети, віночки, вишукані обручі для волосся, обереги, 

патріотичні сувеніри, жіночі аксесуари, брелоки. Свої прикраси вони 

надають для продажу, а виручені кошти йдуть на допомогу військовим у 

придбанні потрібних речей. 

До ініціативи долучилися: місцева літераторка Євгенія 

Гембаровська, котра відома своїм вмінням виготовляти намисто, місцева 

майстриня, що створює ляльки-мотанки, бібліотекарки зі Смиги та Києва. 

Прикраси користуються попитом не тільки серед острожан. 

Замовлення на авторські вироби надходять з інших регіонів. На свої 

https://www.facebook.com/105523245594517
https://shafa.ua/uk/member/spylka.ostrog
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прикраси очікують покупці з Тернопільщини, Рівного та Києва. 

Попереду багато планів щодо розширення асортименту товарів 

теплим одягом, рукавичками, шкарпетками та різними жіночими 

аксесуарами. 

«Шпилька» представляє свою продукцію на місцевих благодійних 

ярмарках. Усі отримані кошти направляються на потреби ЗСУ. 

Приєднуйтеся до команда творчих та креативних людей, котрі 

хочуть допомогти Збройним силам України і наблизити нашу Перемогу! 

 

СМИЗЬКА ГРОМАДА 

19. КЗ «Смизька центральна бібліотека» Смизької селищної ради 

35680, смт Смига, вул. Дружби, 2,  

e-mail:smyha-biblioteka@ukr.net 

Автор: В. Костюк, голова ГО «Агенція розвитку громад «Інтонація ЗМІН», 

координаторка БО «Благодійний фонд «РОКАДА»;  

Автор: Польова І., директорка  

 

Розвиток волонтерських ініціатив  

на базі Смизької центральної бібліотеки у часи невизначеності 

 

Бібліотека в Смизькій громаді вже давно стала місцем народження 

громадських ініціатив, платформою для розвитку дітей та молоді, місцем 

зустрічі та обміну досвідом між активними жінками та підприємицями. 

У перший день війни заклад теж не став осторонь і не закрив свої 

двері, а навпаки – зустрів жителів громади, які не могли сидіти вдома і 

хотіли своїми руками допомагати ЗСУ наближати нашу спільну перемогу. 

Вже зранку 24 лютого у бібліотеці почали збиратися люди. Хтось плакав, 

хтось приносив продукти або гроші, хтось просто мовчав, але всі розуміли, 

що життя наше змінилося і тепер треба гуртуватися заради спільної мети. 

Смизька громада активно включилася у допомогу – як для бійців 

української армії, так і для внутрішньо переміщених осіб. Центром 

активностей стала Смизька центральна бібліотека, на базі якої громадська 

організація «Інтонація ЗМІН» організувала справжній волонтерський штаб, 

де плели маскувальні сітки, укомплектовували аптечки для ЗСУ та збирали 

гуманітарну допомогу. 

На початку березня до волонтерів звернулися перші переселенці, які 

приїхали в Смигу і потребували весняного одягу, адже вибігли з дому з 

дітьми і не взяли нічого з шафи. Так народився проєкт «Тепла підтримка» 

для допомоги людям, які рятуючись від бойових дій, знайшли прихисток у 

Смизі. А таких у громаді було понад 500. Кожного дня в громаді 

збільшувалася кількість внутрішньо-переміщених осіб із дітьми, тому 
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після реєстрації в ЦНАПі, їх направляли в Смизьку центральну бібліотеку, 

де волонтери вже допомагали підібрати те, що необхідне. Так за кілька 

днів бібліотекарі перетворилися у волонтерів, які збирали, сортували і 

роздавали одяг, засоби гігієни. До них долучилися вчителі, громадські 

активісти і добрі містяни. Завдяки небайдужим жителям Смизької громади, 

наша соціальна шафа поповнюється потрібними речами і нині. Тут і одяг, і 

взуття, і засоби гігієни, медикаменти, памперси, дитяче харчування. 

Щоб допомагати, щодня шукали партнерів, писали проєкти, 

стукалися в усі двері. Напередодні Великодня у Смизі розпочали 

ініціативу «Добра торба», яка мала на меті забезпечення людей 

продуктами харчування і засобами гігієни. На допомогу прийшли Ротарі 

клуб Дубно, Rotary Club da Quinta Do Conde, Асоціація українців у 

Португалії та групи компаній Izidoro Montalva, Благодійний фонд «Наша 

надія Кременець», Дитячо-юнацький ФК «Єврошпон-Смига» та Асоціація 

жінок України «ДІЯ» – Рівне. 

Розказувати історії боляче! Розказувати про свій досвід – боляче! 

Але все те дуже важливо, що ми всі разом можемо зробити, щоб бути 

вільними людьми! Тому крім ініціатив гуманітарних у бібліотеці радо 

слухали, щоб підтримати і допомогти. Крім того, новоприбулі люди 

ставали новими читачами, брали українські книги, щоб завдяки читанню 

відволікатися від жахливих новин. 

Одна добра справа – це щось, що може допомогти! Тому не варто не 

дооцінювати маленькі ініціативи! Об’єднавши зусилля громадського 

сектору, культури, освіти, бізнесу продовжили шукати можливості 

підтримувати і давати нові опори на місці, у Смизькій громаді, аби прибулі 

люди інтегруватися в нове середовище. Саме тому за останні місяці 35 

родин переселенців і 35 місцевих родин спробували себе в спільному 

вирощуванні городини, зараз 35 родин з числа ВПО разом із сусідами і 

новими знайомими вирощують курчат. Дані ініціативи проходили в рамках 

проекту «Local agro woman 4 community», який охоплює три громади 

Рівненщини: Мізоцьку, Повчанську і Смизьку, а реалізовувала проєкт 

Асоціація жінок «Дія-Рівне». І знову Смизька бібліотека стала місцем 

зустрічей і єднання людей, щоб презентувати проєкти, роздавати насіння і 

курчат, а також, щоб розвивати можливості для розвитку самозайнятості. 

Тільки у співпраці громадського сектору, місцевої влади і бізнесу 

можна досягнути найкращих результатів, що позитивно впливатиме на 

розвиток як всієї громади, так і кожного її жителя, зокрема. Саме тому 

важливою є наявність у містах і селах активно діючих громадських 

організацій, які є інструментом розвитку територій. Проте дуже часто 

локальні неурядові організації не мають власних приміщень та коштів на 

оренду, а саме бібліотеки можуть ставати гарною платформою для цікавих 

і перспективних громадських ініціатив. 
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Крім соціальних проєктів для підтримки переселенців, реалізуються 

волонтерські ініціативи для роботи з дітьми та підлітками. Після того, як у 

бібліотеку привезли 2 тонни одягу з Португалії від партнерів ПрАТ 

«Єврошпон-Смига», то соціальна шафа переїхала в нове приміщення, а 

бібліотека знову стала платформою для гуртків, спілкування і творчості. 

У квітні Смизька центральна бібліотека стала однією з трьох 

учасниць проєкту «ВільноХаб» у Рівненській області, що втілюється в 

рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової 

підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та 

виконується IREX за підтримки Міністерства культури та інформаційної 

політики України. Проєкт націлений на підсилення спроможності 

бібліотекарів у громадах вирішувати надзвичайні потреби у зв’язку з 

війною, підтримати бібліотеки України у наданні ними інформаційних та 

освітніх послуг для дітей та молоді ВПО віком 5–35 років. 

В межах проєкту бібліотека поповнилася численною кількістю 

матеріалів для творчості та розвитку – малювання, ліплення, 

майстрування, вишивання, а також отримала настільні ігри для дітей та 

молоді. З використанням даних матеріалів бібліотекарями проводилися 

майстер-класи, творчі заняття, квести, заняття з казкотерапії та корекційні 

заняття з психологами. 

Протягом квітня-травня у бібліотеці діти займалися хореографією, а 

дорослі – фітнесом. Таку ініціативу запропонувала і впроваджувала 

Марина з Миколаєва. Крім цього бібліотекарі і волонтери проходили 



57 

 

онлайн навчання з мінної небезпеки, медіаграмотності, кібергігієни, 

працевлаштування з подальшим застосуванням навичок у роботі з ВПО. 

Реалізація даного проєку сприяла згуртованості ВПО та жителів 

Смизької громади, ми змогли запропонувати заходи, що відволікали від 

жахливих подій війни та позиціонували бібліотеку як платформу 

соціальної підтримки людей, що змушені залишити свої домівки. 

Злість і відчай не будує... А будує мир і надія! Ми мусимо дивитися 

жорстокій правді в очі, але потрібно дивитися трохи далі, ніж вижити! 

Потрібно жити далі, а ще ми добре розуміємо, що хтось приїхав до нас 

лише в гості і мріє повернутися додому, хтось стане новим жителем нашої 

громади, але всім і кожному зараз потрібна підтримка, бо ми просто не 

маємо права кидати когось на призволяще! 
 

 

 


