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ПРОГРАМА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

директорів обласних бібліотек для дітей 

 

«Цивілізаційні ідеї Івана Франка й сучасні виклики перед 

Україною і українством. Бібліотечна реальність» 
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4 жовтня, вівторок 

 

Заїзд учасників конференції. Реєстрація. Розміщення в готелі. 

 

14.00 — 14.30 Відкриття конференції 
 

Вітальне слово 

 

Міністерство культури України 

  

Л.С. Нікіфоренко, 
начальник Управління з питань мовної політики та 

літератури Міністерства культури України 
 

Вінницька обласна державна адміністрація  

  

І.Д. Івасюк, 
заступник голови Вінницької ОДА 
 

Вінницька обласна рада 

  

Л.М. Щербаківська, 

заступник голови Вінницької облради 
 

Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації 

  

С.С. Городинський, 

начальник управління культури і мистецтв 

Вінницької ОДА 
 

 

14.30 — 17.00 

 

Пленарне засідання 
 

Модератори: 
 

Л.С. Нікіфоренко, начальник Управління з питань мовної політики та 

літератури Міністерства культури України 

А.І. Гордієнко, генеральний директор Національної бібліотеки  

України для дітей 

Т.А. Мрищук, директор Вінницької обласної бібліотеки  

для дітей ім. І.Я. Франка 
 

Основні доповіді 
 

 

Стратегічні напрями розвитку української культури: бібліотечна справа  

  

Л.С. Нікіфоренко,  

начальник Управління з питань мовної політики та літератури  

Міністерства культури України 
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Цивілізаційні ідеї Івана Франка й сучасні виклики перед Україною і 

українством. Бібліотечна реальність 

  

А.І. Гордієнко,  

генеральний директор НБУ для дітей 
 

Його ім’я носить бібліотека: до 160-річчя від дня народження Івана 

Яковича Франка  

  

Т.А. Мрищук,  

директор Вінницької ОБД ім. І.Я. Франка 
 

Дитячі бібліотеки: напрями і тенденції в умовах трансформації суспільного 

устрою 

  

Т.М. Турбаніст,  

заст. генерального директора з науково-методичної роботи, 

НБУ для дітей 
 

Нормативно-правове регулювання у сфері діяльності бібліотек 

  

Л.П. Полікарпова, 

заст. генерального директора по роботі та зв’язкам з 

громадськістю, НБУ для дітей 
 

Управління персоналом бібліотеки для дітей: від стратегічного бачення до 

практичного рішення 

  

Т.М. Кузілова, 

завідувач відділу науково-методичної роботи та бібліотечного 

маркетингу, НБУ для дітей 
 

Бібліотеки для дітей Вінниччини: проблеми та перспективи 

  

В.О. Лаукарт, 

завідувач науково-методичного відділу Вінницької ОБД 

ім. І.Я. Франка 
 

Соціальне партнерство — комунікативний ресурс розвитку бібліотеки для 

дітей 

  

О.О. Прокопович-Ткаченко,  

заст. директора Дніпропетровської ОБД 
 

Дитяча бібліотека як вигідний партнер у становленні громадянського 

суспільства  

  

Н.С. Новіцька,  

директор Тернопільської ОБД 
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Соціальне партнерство як важливий крок до бібліотечного фандрейзингу 

  

Т.М. Клюй,  

директор Чернігівської ОБД  
 

Видавництво «АВІАЗ»: презентація дитячої книги від виробника 

  

В.Л. Зеленський, 

директор видавництва 
 

Екскурсія 

Вінницькою обласною бібліотекою для дітей ім. І.Я. Франка 
 

Підбиття підсумків пленарного засідання 

 

 

 

5 жовтня, середа 
 

8.30 — 10.00 Проїзд м. Вінниця — м. Гайсин 
 

10.00 — 13.00 
 

Виїзне пленарне засідання на базі Гайсинської 

районної бібліотеки для дітей  
 

Модератори: 
 

Т.А. Мрищук, директор Вінницької ОБД ім. І.Я. Франка 

І.І. Рудковська, заст. директора Вінницької ОБД ім. І.Я. Франка  
 

Вітальне слово 

 

Гайсинська райдержадміністрація  

  

В.А. Уткін, 

голова Гайсинської райдержадміністрації 
 

Гайсинська районна рада 

  

Г.І. Боровий, 

голова Гайсинської райради 
 

Відділ культури Гайсинської райдержадміністрації 

  

М.Л. Ричков, 

начальник відділу культури Гайсинської райдержадміністрації  
 

Гайсинська ЦБС 

  

Н.П. Обертинська, 

директор Гайсинської ЦБС 
 



5 

 

 

Ознайомлення з досвідом роботи Гайсинської районної бібліотеки для дітей 

  

А.І. Демидась, 

заступник директора ЦБС з питань обслуговування дітей, 

завідувач Гайсинської районної бібліотеки для дітей 
 

Використання методів проектів у краєзнавчій бібліографії 

  

Н.О. Юхимчук, 

завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Вінницької 

ОБД ім. І.Я. Франка 
 

Дитяча бібліотека — центр популяризації родинного читання і дозвілля 

  

Т.С. Манжула,  

директор Кіровоградської ОБД ім. Т.Г. Шевченка 
 

Дещо про вплив партнерів та благодійників на бібліотечний устрій в 

Україні 

  

М.П. Зніщенко,  

генеральний директор Київської ОБД 
 

Вплив корпоративної взаємодії на інноваційну діяльність дитячої 

бібліотеки 

  

Л.І. Митрофанова,  

директор Полтавської ОБД ім. Панаса Мирного 
 

Діяльність дитячих бібліотек Рівненщини в умовах реформування 

  

Л.М. Лісова, 

директор Рівненської ОБД 
 

Обласні бібліотеки для дітей та територіальні громади: проблеми, пошук взаємодії 

  

Л.В. Данилова,  

в.о. директора Запорізької ОБД «Юний читач» 
 

Виховуємо патріотів: використання інноваційних форм роботи у 

національно-патріотичному вихованні читачів-дітей 

  

О.Г. Лепілкіна, 

директор Житомирської ОБД 
 

 

Актуалізація національно-патріотичного виховання у бібліотеках 

Херсонщини: управління змінами 

  

А.І. Бардашевська,  

директор Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки 
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13.00 — 13.30 

 

 

Обідня перерва 

 

13.30 — 15.00 

 

Проїзд м. Гайсин — м. Вінниця 

 

15.00 — 17.00 
 

Виїзне пленарне засідання на базі Вінницької міської 

бібліотеки для дітей та юнацтва 
 

Вітальне слово 

 

Департамент культури Вінницької міської ради 

  

М.В. Філанчук, 

директор департаменту культури Вінницької міської ради 
 

Вінницька міська ЦБС 

  

І.О. Івасюк,  

директор Вінницької міської ЦБС 
 

 

Ознайомлення з досвідом роботи Вінницької міської бібліотеки для дітей та 

юнацтва 
 

 
 

С.М. Козловська, 

завідувач Вінницької міської бібліотеки для дітей та юнацтва 
 

Засідання за круглим столом «PR та зовнішні зв’язки бібліотек для дітей: 

взаємодія з партнерами та користувачами» 
 

 

Модератори: 
 

А.І. Гордієнко, генеральний директор Національної бібліотеки  

України для дітей 

Л.П. Полікарпова, заст. генерального директора по роботі та зв’язкам з   

громадськістю НБУ для дітей 

 
 

Питання для обговорення: 

 перспективи надання якісних бібліотечних послуг в умовах 

новостворених територіальних громад; 

 налагодження соціальної комунікації між соціокультурними інститутами; 

 соціальне партнерство — візитна картка бібліотеки для дітей ХХІ ст.; 

 сучасні інструменти залучення і використання позабюджетних коштів для 

виконання статутних зобов’язань бібліотечних закладів; 

 об'єднання за інтересами в бібліотеці: що цікаво сучасним дітям? 
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Нова хвиля: проектні ініціативи молодих працівників Львівської обласної 

бібліотеки для дітей 

  

Л.А. Лугова,  

директор Львівської ОБД 
 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім В.О. Лягіна та сучасний 

медіапростір: ефективні технології в залученні дітей до читання 

  

Т.А. Жайворонок,  

директор Миколаївської ОБД ім. В.О. Лягіна 

 
 

Дитячі бібліотеки та віртуальний простір 

  

Л.В. Синятинська, 

завідувач відділу інформаційних технологій та електронних 

ресурсів Вінницької ОБД ім. І.Я. Франка 
 

Інноваційні технології в обслуговуванні користувачів — шлях до 

створення позитивного іміджу бібліотеки 

  

В.Ю. Черноус, 

директор Хмельницької ОБД ім. Т.Г. Шевченка 

 

Підбиття підсумків пленарного засідання 

 

 

 

6 жовтня, четвер 

 

10.00 — 17.00 Пленарне засідання 
 

Модератори: 
 

Т.А. Мрищук, директор Вінницької ОБД ім. І.Я. Франка; 

І.І. Рудковська, заст. директора Вінницької ОБД ім. І.Я. Франка 
 

Позиціонуємо себе в суспільстві 

  

О.М. Прокопович, 

завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класів Вінницької 

ОБД ім. І.Я. Франка 
 

Волинь літературна. Краєзнавчі аспекти діяльності обласної бібліотеки для 

дітей 

  

Н.В. Граніч, 

директор Волинської ОБД 
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Літературне краєзнавство як засіб патріотичного виховання і формування 

творчих здібностей дітей 

  

П.М. Рудая, 

заст. директора Чернівецької ОБД 
 

 

Літературне краєзнавство як одна з дієвих форм краєзнавчої роботи 

бібліотек Прикарпаття, що обслуговують дітей 

  

І.Я. Тацакович,  

директор Івано-Франківської ОБД 
 

Роль літературного краєзнавства у патріотичному вихованні дітей та 

молоді Закарпаття 

  

В.Д. Чіка,  

директор Закарпатської ОБДЮ 
 

Використання сучасних форм і методів популяризації краєзнавства у 

формуванні духовної культури дітей 

  

Т.А. Палій,  

директор Одеської ОБД ім. В. Катаєва 
 

Бібліотечне краєзнавство у системі формування духовності юних 

користувачів та збереженні культурної спадщини краю 

  

Л.В. Ушакова,  

директор Черкаської ОБД 

 

 

Підбиття підсумків роботи науково-практичної  

конференції, запитання, відповіді, обмін думками. 

Ухвалення підсумкового документа. 

 

Регламент роботи: 

Основні доповіді — до 15 хв. 

Виступи — до 7 хв. 

Запитання та відповіді — до 3 хв. 


