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ПРОГРАМА 
Міжнародної науково-практичної конференції

«Заради дитини  працюємо і творимо!»



4 ЖОВТНЯ, середа

Заїзд учасників конференції. Реєстрація. Розміщення в готелі.

14.00 — 15.00 Урочисте відкриття конференції 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Міністр культури України 
НИЩУК Євген Миколайович

Начальник управління з питань мовної політики та літератури  
Міністерства культури України

НІКІФОРЕНКО Лариса Степанівна

Депутат Верховної Ради України
БЕРЕЗА Борислав Юхимович 

Заступник голови Комітету з питань культури і духовності  
Верховної Ради України

ЄЛЕНСЬКИЙ Віктор Євгенович

Голова ЦК Профспілки працівників культури України,  
заслужений працівник культури України,  
кавалер Ордена княгині Ольги ІІІ ступеню

ПЕРЕЛИГІНА Людмила Федорівна 

Директор Українського Інституту книги
ТЕРЕН Тетяна Олександрівна

Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей,  
заслужений працівник культури України

ГОРДІЄНКО Алла Іванівна

Президент Української асоціації видавців та книгорозпов сюджувачів,  
заслужений працівник культури України

АФОНІН Олександр Васильович

Голова Наглядової ради Національної бібліотеки України для дітей,  
Герой України 

ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ Сергій Васильович
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15.00 — 17.00 Пленарне засідання
 

МОДЕРАТОРИ:
Л.С. Нікіфоренко,  Начальник управління з питань мовної політики та 

літератури Міністерства культури України
А.І. Гордієнко,   генеральний директор НБУ для дітей

Основні напрями державної бібліотечної політики України в умовах рефор-
мування

Л.С. Нікіфоренко, Начальник управління з питань мовної політики та 
літератури Міністерства культури України

Роль і значення Національної бібліотеки України для дітей у бібліотечній 
системі держави: 50 років на бібліотечній мапі 

А.І. Гордієнко, генеральний директор Національної бібліотеки України 
для дітей 

Організаційно-методичний супровід функціонування мережі спеціалізова-
них бібліотек для дітей

Т.М.  Турбаніст, заст. генерального директора з науково-методичної 
роботи НБУ для дітей

Системність підвищення професійно-особистісної компетентності, або Пів-
вікова платформа для фахового зростання 

Т.М. Кузілова, зав. відділу науково-методичної роботи і бібліотечного 
маркетингу НБУ для дітей

Становлення та розвиток фонду Національної бібліотеки України для дітей
Н.М. Загоруйко, зав. відділу формування та зберігання документних 
ресурсів НБУ для дітей

Науково-дослідна робота Національної бібліотеки України для дітей: 
50-річний досвід

О.Б. Петренко, зав. науково-дослідного відділу НБУ для дітей

Впровадження УДК: перші кроки
Н.Й. Дзюба, зав. відділу каталогізування НБУ для дітей

Українська версія УДК:від Постанови до перспективи її впровадження  
у бібліотеках України

М.П. Зніщенко, генеральний директор Київської ОБД

Підбиття підсумків пленарного засідання
Екскурсія Національною бібліотекою України для дітей
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5 ЖОВТНЯ, четвер

9.00 — 17.00 Пленарне засідання

МОДЕРАТОРИ:
С.Г. Сивокінь,  начальник відділу літератури, читання та бібліотечної 

справи Міністерства культури України 
Т.М. Турбаніст,  заступник генерального директора з науково-методичної 

роботи НБУ для дітей

Проектна  діяльність Національної бібліотеки України для дітей як фактор 
її розвитку 

Л.П. Полікарпова, заступник генерального директора по роботі та 
зв’язкам з громадськістю Національної бібліотеки України для дітей

Перспективи бібліотечного обслуговування дітей у світлі виконання Цілей 
сталого розвитку

Л.В. Рабаданова, головний методист Державної бібліотеки України 
для юнацтва

Історія створення Чернігівської обласної бібліотеки для дітей (цифри, фак-
ти, люди)

Т.М. Клюй, директор КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей» 
Чернігівської обласної ради

Історичні хроніки, або Три кольори бібліотечного часу Миколаївщини
Т.А. Жайворонок, директор Миколаївської ОБД ім. В. Лягіна

Житомирська обласна бібліотека для дітей: становлення та розвиток че-
рез призму десятиліть (1938 – 2000 рр.)

О.Г. Лепілкіна, в.о. директора ОБД Житомирської обласної ради

Від відділу в робітничій бібліотеці до потужного інформаційного центру 
для дітей Запорізької області

Л.В. Данилова, директор КЗ «Запорізька обласна бібліотека для ді-
тей «Юний читач» Запорізької обласної ради

Сходинки до знань у дзеркалі бібліографії: бібліографічна діяльність біблі-
отек України для дітей у системі сучасного інформаційного простору

В.М. Красножон, зав. відділу довідково-інформаційного обслугову-
вання НБУ для дітей

Від рекомендаційних списків до науково-бібліографічних покажчиків
Н.О. Гажаман, зав. науково-бібліографічного відділу НБУ для дітей

13.00 — 14.00 Обідня перерва
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Дитяча бібліотека — Публічна бібліотека ім. Джорджа Бариті м. Брашова
Даніель Назаре, менеджер повітової бібліотеки ім. Г.Баріциу м. Бра-
шова, Румунія

Зворотня дорога дітей до читання: програми і кампанії з просування книги 
у Молдові

Клаудія Балабан, генеральний директор Національної дитячої бібліо-
теки ім. Іона Крянге Республіки Молдова

Сучасні інструменти та практики підтримки читання дітей Азербайджану
Шахла Камбарова, директор Республіканської дитячої бібліотеки 
ім. Ф. Кочарлі, м. Баку, Республіка Азербайджан 
Захіра Дадашова, заступник директора Республіканської дитячої бі-
бліотеки ім. Ф. Кочарлі, м. Баку, Республіка Азербайджан

Литовські інновації в обслуговуванні дітей та молоді
Алдона Аугустайтене, директор Департаменту дитячої та молодіжної 
літератури Литовської національної бібліотеки ім. Мартінаса Мажвіда-
са
Інга Мітуневічите, керівник відділу Дослідження та розповсюдження 
Департаменту дитячої та молодіжної літератури Литовської націо-
нальної бібліотеки ім. Мартінаса Мажвідаса

Просування євроінтеграційних процесів: культуро логічна складова в роботі 
дитячих бібліотек. З досвіду роботи Волинської обласної бібліотеки для дітей 

Н.В. Граніч, директор Волинської ОБД

Орієнтир — модернізація й міжнародні проекти та ініціативи
Н.А. Назарук, директор КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» 
Рівненської обласної ради

UpGrade-досвід. ЦБ ім. Т. Г.Шевченка для дітей м. Києва на шляху до пере-
творень

Я.Б. Біленко, директор Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для 
дітей м. Києва

Досвід участі дитячих бібліотек у міжнародних проектах і програмах
Л.А.  Лугова, директор КЗ «Львівська обласна бібліотека для дітей» 
Львівської обласної ради
Н.С. Кіндрись, заступник директора КЗ «Львівська обласна бібліотека 
для дітей» Львівської обласної ради

Реалізація культурно-соціальних проектів у бібліотеці для дітей
Л.М. Тогобіцька, директор обласного КЗ «Сумська обласна бібліотека 
для дітей»

Підбиття підсумків пленарного засідання
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6 ЖОВТНЯ, п’ятниця

10.00 — 17.00 Пленарне засідання

Засідання за круглим столом  
«ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

ДЛЯ НАЙМОЛОДШИХ»

МОДЕРАТОР: 
Н.П. Марченко,  провідний бібліограф НБУ для дітей, кандидат історичних 

наук, літературний критик

Питання для обговорення:
•  Книга для дітей: яка вона? Критерії оцінки сучасної дитячої літератури 

для наймолодших.
•  Можливості держави і громадськості у підтримці і розвитку читання се-

ред читачів-дітей.
•  Сучасна дитина-читач — яка вона? Її ставлення до книги, читання. Читаць-

кі інтереси, запити, потреби.
•  Дитячі письменники та видавництва дитячої книжки: грані співпраці.

13.00 — 14.00 Обідня перерва 

Продовження пленарного засідання

МОДЕРАТОРИ:
Л.П. Полікарпова,  заступник генерального директора по роботі та зв’язкам 

з громадськістю НБУ для дітей
Т.М. Турбаніст,  заступник генерального директора з науково-методичної 

роботи НБУ для дітей

Читаюча дитина — найцінніший внесок у майбутнє держави
Т.В.  Шамаріна, заст. генерального директора з питань інформацій-
но-бібліотечного обслуговування користувачів НБУ для дітей

Співпраця НБУ для дітей з культурними представництвами різних народів 
світу

О.І. Дубова, зав. відділу документів іноземними мовами НБУ для дітей

Основні засади співпраці дошкільного навчального закладу та НБУ для дітей
Г.М.  Пуш, вихователь вищої категорії ДНЗ №387 Шевченківського 
РУО м. Києва

Формування інформаційної культури учнів початкової школи під час біблі-
отечних заходів

Л.М. Лукіна, вчитель початкових класів гімназії № 172 «Нивки», Шев-
ченківського р-ну м. Києва
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Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку 
у дошкільному навчальному закладі

С.А. Васильєва, науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і 
виховання Інституту проблем виховання Національної академії педа-
гогічних наук України

Професійне та соціальне партнерство — запорука успішної діяльності ди-
тячої бібліотеки на сучасному етапі

Л.І. Митрофанова, директор Полтавської ОБД ім. Панаса Мирного

Соціальне партнерство: новий імпульс розвитку бібліотеки
І.Я. Тацакович, директор Івано-Франківської ОБД

Соціокультурна діяльність бібліотеки для дітей в системі інформаційної 
взаємодії з громадою

О.О.  Прокопович-Ткаченко, директор КЗ культури «Дніпропетров-
ська обласна бібліотека для дітей»

Бібліотека і патрульна поліція: партнерство заради безпеки дітей!
Т.С. Манжула, директор Кіровоградської ОБД ім. Т.Г. Шевченка

Бібліотека для дітей: шукаємо сучасний формат
Т.Г. Щукіна, директор Дніпропетровського міського КЗ культури «ЦСБД»

Бібліотеки Маріуполя для дітей: від мрії до дії
Ю.С. Василенко, директор Маріупольської МЦБС для дітей

Сучасна бібліотека для дітей в контексті соціального партнерства
В.Д. Чіка, директор Закарпатської обласної бібліотеки для дітей  
та юнацтва

Партнерський профіпоступ: динамічна платформа новацій в інтересах 
громади. З досвіду реалізації комплексних регіональних проектів у Херсон-
ській області (2012-2017 рр.)

А.І. Бардашевська, директор КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чай-
ки» Херсонської обласної ради

Бібліотечне обслуговування дітей Хмельниччини в умовах адміністратив-
но-територіального реформу вання:нова реальність, нові рішення

В.Ю. Черноус, директор Хмельницької ОБД ім. Т.Г. Шевченка

Новий вектор розвитку партнерських відносин у консолідації дій ХОБД та 
громади з питань цивільного захисту

Г.В. Трохименко, директор Харківської ОБД

ЦДБ ім. О. Пушкіна і громада: працюємо разом
А.Л. Бахман, завідувач Краматорської центральної міської бібліотеки 
для дітей ім. О.С. Пушкіна
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Актуальні питання діяльності бібліотек для дітей на сторінках Бібліотечної 
планети

О. В. Білик, завідувач сектору фахової періодики Національної бібліо-
теки України імені Ярослава Мудрого

Підбиття підсумків роботи науково-практичної конференції, 
запитання, відповіді, обмін думками.

Ухвалення підсумкового документа.

Регламент роботи:
Основні доповіді – до 15 хв.

Виступи – до 10 хв.
Запитання та відповіді – до 3 хв.



Україна, 03190, м. Київ, вул. Я. Корчака, 60  
тел./факс (044) 400-65-87, тел.: (044) 400-05-01, 400-70-91
http://www.chl.kiev.ua
е-mail: library@chl.kiev.ua


