
Хроніка культурного та мистецького життя Хмельниччини в 

грудні 2019 року 

 

9 грудня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва проведено нараду директорів районних і міських 

будинків культури та клубних закладів об’єднаних територіальних громад, 

керівників структурних підрозділів з питань культури. 

Розпочав нараду директор Центру – Андрій Клименко, продовжила 

Світлана Цимбалюк – завідувач сектору з питань культури, мистецтва, 

навчальних закладів та туризму управління культури, національностей, 

релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації. Вона 

розповіла про стандарти забезпечення населення послугами культури, план 

заходів на 2020 рік. Також Світлана Дмитрівна детально зупинилася на 

звітності за 2019 рік. 

Нараду продовжили заступник директора Центру Таїсія Стан, 

завідуюча відділом – Олена Сосніна, методисти – Валентина Петрова та 

Ольга Пиріжок. На нараді розглядалися наступні питання: організація 

підведення підсумків роботи клубних закладів у 2019 році, ознайомлення з 

перспективним планом роботи на 2020 рік, здійснення заходів зі збереження 

та популяризації об’єктів нематеріальної культурної спадщини, формування 

місцевих та обласних переліків об’єктів нематеріальної культурної 

спадщини. 

Завершилась нарада нагородженням дипломами, грамотами та цінними 

подарунками переможців обласного конкурсу на кращий веб-сайт та 

інтернет-сторінку (у соціальній мережі) клубного закладу та обласного 

конкурсу на кращий дозвіллєвий проект серед базових клубних закладів 

об’єднаних територіальних громад, районних та міських клубних закладів. 

 

 

 



 

Бібліотечна справа 

 

14 грудня до Кам’янця-Подільського завітали  українські письменники, 

видавці, публіцисти – Брати Капранови, які презентували в центральній 

бібліотеці ім. Костя Солухи свій новий історичний роман «Паперові 

солдати». 

Спілкуючись з присутніми, письменники зробили огляд своїх видань, 

які можна було придбати тут же в бібліотеці.  

 

До 30-річчя Народного Руху України у Хмельницькій обласній 

універсальній науковій бібліотеці презентували книгу Лева Бірюка 

«Народний Рух. Народження, шляхи становлення і діяльності» (з архіву 

організації, публіцистика, спогади 1989-1990-1991)… Автор видання Лев 

Бірюк, перший голова Хмельницької обласної організації Національного 

Руху України, розповів, що до книги увійшли документи і матеріали, які 

розповідають про становлення та розвиток Народного Руху України: 

публікації установчого з’їзду НРУ, архівні документи Хмельницької обласної 

та міської організації Руху, посилання на офіційні джерела та публіцистичні 

твори. Вміщено також спогади місцевих активістів, світлини. Доповнили 

автора перший голова виконкому Хмельницької обласної організації 

Національного Руху України Віктор Кліщ та кандидат історичних наук, 

краєзнавець Валерій Кундельський. Про роботу над виданням розповів 

рецензент видання, голова Хмельницької обласної організації Національної 

спілки письменників України Петро Маліш. 

В обговорені видання взяли активну участь голова обласного об’єднання 

товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка Віталій Міхалевський, командир 

взводу Хмельницького зонального відділу військової служби правопорядку 

Олександр Дорожко його заступник Олег Заремба та стрілець відділу Іван 



Стужук, бібліотекарі та учні старших класів Хмельницького технологічного 

багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура. 

 

У Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва психолог та голова 

громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк провела 

міні-лекцію для молоді з елементами тренінгу «Порозуміння», присвячену 

проблемі розповсюдження вірусу імунодефіциту людини. Учасники зустрічі 

почули детальну інформацію щодо небезпечного вірусу, отримали відповіді 

на питання, що їх турбують, а також були проінформовані щодо заходів 

безпеки і надання безоплатної медичної допомоги та консультацій у нашому 

місті. 

У ході діалогу підлітки висловлювали свою думку щодо проблеми ВІЛ-

інфекції та аналізували власне ставлення до ВІЛ-позитивних людей. 

Психолог навела приклади труднощів, з якими стикаються ВІЛ-позитивні у 

нашому суспільстві та закликала до порозуміння та толерантного до них 

ставлення. Адже людина може роками навіть не здогадуватись, що в її крові 

знаходиться вірус і підступно знищує імунну систему. Тому надійним 

засобом захистити своє здоров’я – є уникнення ризикованої поведінки. 

Для більш детального інформування бібліотекарями була представлена 

книжкова виставка, а практичні вправи з психологом дали змогу зрозуміти, 

що поверхневі знання та байдуже ставлення до проблеми є надзвичайно 

ризикованими в сучасному суспільстві. 

 

Свято Андрія відзначили у колі читачів обласної бібліотеки для дітей 

імені Т.Г. Шевченка. Справжнє народне дійство у найкращих українських 

традиціях та звичаях – пісні, обряди, і звісно ж, ворожіння. Дізнатися свою 

долю хотіли не лише дівчата, а й хлопці, які спочатку сором’язливо 

споглядали, а потім і собі активно доєдналися до гурту. Грали в обрядові 

ігри, кусали калиту і ласували варениками, які для учасників дійства 

приготували бібліотечні господині. 



 

Гостями одного з таких дійств були особливі діти – учні СЗОШ № 33. 

Колоритне свято створили для учнів учасниці ансамблю народної пісні 

“Джерельце” ХДШМ “Райдуга” на чолі з керівником Міцель Тетяною 

Василівною. Веселі щебетушки розважали дітей, співали народні пісні, 

танцювали та розкривали секрети ворожіння дівчаткам. Не нудьгували і 

хлопці. Кожен із них намагався відкусити найбільший шмат калити, 

демонструючи свою спритність та винахідливість 

 

До Міжнародного дня людей з інвалідністю Хмельницька обласна 

універсальна наукова бібліотека провела майстер-клас в техніці 

тістопластика «Ошатна ялинка» для відвідувачів Центру комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень 

«Родинний затишок». 

Ліплення з солоного тіста – цікаве і корисне заняття, оскільки 

пов’язане з розвитком мислення, уваги, уяви, зорової і рухової пам’яті, 

дрібної моторики рук. Сіль, борошно, вода і трохи фантазії – це все, що 

потрібно для створення оригінальних виробів. 

Під час майстер-класу учасники ознайомилися з новою для себе технікою. 

Кожен виготовив ялинку з солоного тіста та прикрасив її декоративними 

елементами. На завершення майстер-класу присутні презентували свої 

роботи. Такі сувеніри стануть чудовим подарунком до свята! 

 

Соціальна акція «16 днів проти насилля» в обласній бібліотеці для 

юнацтва завершилась діалогами з поліцією . Розповісти підліткам про види 

насилля і їх наслідки завітала старша інспекторка ювенальної превенції 

Хмельницького міського відділу поліції – Світлана Мельник. Інспекторка 

проінформувала про відповідальність перед законом у підлітковому віці, а 

також повідомила, куди підлітки при потребі можуть звернутися за 

допомогою. Піднімалась в ході спілкування і тема безпечної поведінки в 



соціальних мережах. Адже саме там може здійснюватися моральний тиск і 

психологічне насилля на підростаюче покоління. Світлана Мельник відповіла 

на всі питання, які цікавили учнів. А по завершенні зустрічі підлітки мали 

змогу зробити селфі з інспекторкою. Такі заходи сприяють налагодженню 

контактів юних членів громади з правоохоронцями, сприяють обізнаності 

молодих людей про їх права та обов’язки. 

 

Тиждень правових знань розпочався в обласній бібліотеці для дітей 

імені Т.Г.Шевченка з відкриття виставки-інсталяції “Права людини – права 

дитини”. Для відвідувачів бібліотеки представлена література та 

інформаційні матеріали, які знайомлять дітей з Конституцією України, як 

основним законом нашої держави, з “Конвенцією ООН про права дитини”, з 

“Загальною декларацією прав людини”. Інформаційні матеріали допоможуть 

підліткам не спіткнутися на початку життєвого шляху, уникнути конфлікту з 

законом. 

Корисним і змістовним для старшокласників було спілкування зі старшим 

інспектором ювенальної превенції Південно-Західного відділення поліції 

Наталією Ковальською. На конкретних прикладах підліткової злочинності 

акцентувала увагу поліцейська. Пані Наталія розповідала читачам до яких 

наслідків можуть привести їхні вчинки, звернула увагу на відповідальність за 

будь-які дії, вчинені дітьми. Працівник поліції роз’яснила школярам чим 

правопорушення відрізняються від протиправних дій. Численні питання 

підлітків та індивідуальні консультації після основної розмови свідчать про 

цікавість і необхідність таких заходів. Правовий квест провела для читачів 

молодшого шкільного Ольга Чорна, юристка Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Діти 

вправно та старанно виконували завдання – складали ребуси, шифрограми, 

пазли, відповідали на запитання вікторини. За кожну правильну відповідь 

команди отримували конверти із ключовими словами, щоб в результаті 

зібрати юридичні тези “Мої права – мій захист” та “Знаємо права – будуємо 



міцну державу”. Діти успішно впоралися із завданнями, а також відкрили для 

себе основні права Конвенції: на освіту, на відпочинок, на медичну 

допомогу, на інформацію та інші. 

 

12 грудня 2019 року працівниками обласної універсальної наукової 

бібліотеки на базі центральної районної бібліотеки Шепетівського району 

проведено семінар-практикум «Планово-звітна документація публічних 

бібліотек» для працівників центральних районних (міських) бібліотек та 

опорних бібліотек ОТГ. В ньому взяли участь бібліотечні фахівці з 

Ізяславського, Полонського, Славутського, Шепетівського районів та міст 

Шепетівка і Славута. У ході семінару працівники обласної бібліотеки надали 

ґрунтовні практичні консультації щодо подання звітності про діяльність за 

2019 рік та з основних питань планування роботи бібліотек на 2020 рік з 

урахуванням впровадження інформаційних технологій, сучасних форм 

бібліотечного сервісу, місцевих ресурсів і можливостей, визначних світових, 

загальноукраїнських, обласних і місцевих ювілейних і пам’ятних дат. Крім 

того, значна увага була приділена питанням управління та організації 

бібліотечного обслуговування в рамках адміністративно-територіальної 

реформи (утворення ОТГ) та проблемних питань, які виникають під час 

процесу підготовки державної звітності. Особливу увагу приділили питанням 

заповнення звітності у системі електронного моніторингу базової мережі 

публічних бібліотек України (ЕСМаР), з послідовністю дій при отриманні 

книг за Державною програмою, з правилами списання загубленої, зношеної, 

застарілої літератури, а також обліку та збереження фондів цінних видань. 

 

З 9 по 13 грудня 2019 року в Хмельницькій обласній бібліотеці для 

юнацтва проведено цикл заходів правової тематики в рамках 

Всеукраїнського Тижня права. Тематика проведених в рамках Тижня заходів 

сприяє підвищенню рівня правової культури читачів, інформованості молоді 

про їхні конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації та 



захисту. Активну участь у проведенні бібліотечних заходів правової 

тематики брали юристи Регіонального центру правової допомоги Ольга 

Чорна та Оксана Банкова, Регіональна представниця уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини у Хмельницькій області Оксана Кізаєва. 

Учасниками правоосвітніх заходів впродовж тижня стали учні школи 

№13,технологічного багатопрофільного ліцею №4, ліцею №15, ВПУ №11. В 

програмі Тижня були: правознавчий калейдоскоп «Знай права – поважай 

закони», юридичний компас «Правовий простір», День правових знань 

«Молодь. Права. Гарантії. Захист», відеолекторій «Конвенція ООН про права 

дитини». На всіх зустрічах юристи наголошували, що кожен має право 

обирати як жити, як одягатися і що говорити, має право на опіку і 

піклування, на достатній життєвий рівень, на освіту та медичне 

обслуговування. Але кожному необхідно враховувати й інтереси інших. Тут і 

починаються наші обов`язки. Поряд із правом на освіту йде обов`язок 

вчитися, із правом мати родину – прислухатися до батьків поки не досягнуто 

віку на вчинення відповідних правочинів та багато іншого. Обговорювались 

юридичні питання та проблемні правові ситуації. Юристи дали кваліфікацію 

різним видам порушень, наводили практичні приклади, розповідали про те, 

до чого призводить неповага до закону та про відповідальність, яка наступає 

для неповнолітніх згідно чинного законодавства України. Учасники заходів 

взяли участь у вікторині з правових питань «Чи знаєте ви?…», яка показала 

хороший рівень правової освіченості юних читачів та брали активну участь у 

бліц -опитуваннях. Бібліотекарі провели огляди правознавчої літератури 

«Через правову освіту до правової держави», «Право від А до Я». Читачі 

мали змогу переглянути книги з бібліотечної виставки «Правовий обрій». Ці 

видання сприятимуть поглибленню правових знань та формуванню правової 

культури наших читачів. Тиждень права пройшов цікаво, змістовно і, 

головне, засвідчив небайдужість нашої молоді до питань правової 

обізнаності, формування правової свідомості і правомірної поведінки 

Музейна справа 



 

Ікона святого Миколая замість того, щоб перетнути кордон України, 

потрапила до фондів Державного історико-культурного заповідника 

«Межибіж». Ікону XIX століття, яка становить культурну та мистецьку 

цінність, було вилучено під час спроби нелегального вивезення за межі 

України через пункт перетину кордону Краковець. Її, як і інші конфісковані 

на кордоні предмети культурної спадщини, після фахової експертизи та 

розподілу комісією Мінкульту передано до установи Державного музейного 

фонду України, якою є історико-культурний заповідник у Меджибізькій 

фортеці. Символічно, що львівські митники передали ікону напередодні 

свята Миколая. Ікона потребує реставрації, але відвідувачі ДІКЗ «Межибіж» 

матимуть можливість побачити її в експозиції до храмового свята замкової 

церкви (ПЦУ), яка теж освячена в ім’я найулюбленішого в Україні святого. 

Воно відзначається 22 травня, в день перенесення мощів святого Миколая 

Чудотворця. На Хмельниччину зі Львова передано й колекцію монет XVIII-

XIX століть. Вони зберігатимуться у фондах Національного історико-

архітектурного заповідника «Кам’янець». 


