
Міністерство культури України 

Національна бібліотека України для дітей 

Комунальна установа Тернопільської обласної ради  

«Тернопільська обласна бібліотека для дітей»  

 

Програма Всеукраїнської конференції  

директорів обласних бібліотек для дітей 

«Сучасна бібліотека для дітей — платформа для культурного розвитку 

громади» 

8-10 жовтня 

 

8 жовтня 

 

Заїзд, розміщення, реєстрація учасників.  

 

14.00 – 14.30 Урочисте відкриття конференції: 

Крупа Л.Л., заступник голови Тернопільської обласної ради; 

Шергей Г.П., начальник управління культури Тернопільської обласної 

державної адміністрації; 

Нікіфоренко Л.С., генеральний директор Директорату державної мовної 

політики Міністерства культури України; 

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

дітей, заслужений працівник культури України, Кандидат культурології.  

 

14.30 – 16.00 Пленарне засідання на базі КУ Тернопільської обласної ради 

«Тернопільська обласна бібліотека для дітей» 

 

Формування державної політики у сфері бібліотечної справи 

Нікіфоренко Л.С., генеральний директор Директорату державної мовної 

політики Міністерства культури України 

 

Формат діяльності: Бібліотека для дітей — незмінна складова формування 

сучасного культурного простору  

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

дітей, заслужений працівник культури України, кандидат культурології 

 

Сприяння дотриманню конституційних прав та свобод людини на культуру, які 

виступають невід’ємним елементом правового статусу особи 

Глущенко С.А., директор Департаменту моніторингу соціальних прав 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

 

Аналіз загальної ситуації в державі щодо забезпечення населення якісними 

доступними культурними послугами 

Петроє О.М., директор Інституту експертно-аналітичних та наукових 

досліджень Національної академії державного управління при Президентові 

України, доктор наук з державного управління 

 

Книговидання в Україні: реалії сьогодення 

Марченко Ю.І., начальник відділу підтримки книговидання Українського 

інституту книги 
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Спеціалізовані бібліотеки для дітей Тернопільщини: стан та вектори 

реформування 

Новіцька Н.С., директор КУ Тернопільської обласної ради «Тернопільська 

обласна бібліотека для дітей» 

 

14.30 – 16.00 Презентація автоматизованої інтегрованої бібліотечної системи 

«Koha» 

 

17.00 – 18.00 Панельна дискусія «ПРАВО ДІТЕЙ НА ОТРИМАННЯ КУЛЬТУРНИХ 

ПОСЛУГ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ ГРОМАД» 

 

Спікери: 

Нікіфоренко Л.С., генеральний директор Директорату державної мовної політики 

Міністерства культури України; 

Шергей Г.П., начальник управління культури Тернопільської обласної державної 

адміністрації; 

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

заслужений працівник культури України, кандидат культурології; 

Новіцька Н.С., директор КУ Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна 

бібліотека для дітей» 

 

 

18.00 – 19.00 Тернопільщина бібліотечна: вивчення досвіду роботи: 

 Бібліотеки-філії № 2 для дітей КУ «Тернопільська міська ЦБС» (Бібліотека-

музей «Літературне Тернопілля»); 

  Бібліотеки-філії №5 для дітей КУ «Тернопільська міська ЦБС» (Бібліотеки-

музею національної іграшки). 

 

 

9 жовтня 

 

Секційні засідання: 

Модератори: 

Полікарпова Л.П., заст. генерального директора з науково-методичної роботи 

НБУ для дітей, заслужений працівник культури України; 

Новіцька Н.С., директор КУ Тернопільської обласної ради «Тернопільська 

обласна бібліотека для дітей» 

 

9.00 – 13.00 Секція 1. ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ДІТЕЙ  

на базі Теребовлянської міської публічно-шкільної бібліотеки м. Теребовля. 

 

Реформування сфери культури у Теребовлянській громаді 

Поперечний С.І., Теребовлянський міський голова 

 

Бібліотечна ідея, перевірена часом 

Митрофанова Л.І., директор Полтавської обласної бібліотеки для дітей 

ім. Панаса Мирного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%91%D0%86%D0%A1
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Роздуми за робочим столом: бібліотека чи розвиваючий центр? 

Данилова Л.В., в.о. директора КЗ «Запорізька обласна бібліотека для дітей 

«Юний читач» Запорізької обласної ради 

 

Роль бібліотечних проєктів соціальної дії для розвитку громади: з досвіду роботи 

Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка 

Манжула Т.С., директор Кіровоградської обласна бібліотека для дітей 

ім. Т.Г. Шевченка, заслужений працівник культури України 

 

Бібліотека — вільний простір для громади 

Василенко Ю.С., директор КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей» 

 

Інноваційний підхід до традиційних бібліотечних послуг: з досвіду роботи Рівненської 

обласної бібліотеки для дітей 

Назарук Н.А., директор КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» 

Рівненської обласної ради 

 

На концерт? До мистецької галереї? — У бібліотеку! 

Черноус В.Ю., директор Хмельницької обласної бібліотеки для дітей 

ім. Т.Г. Шевченка, заслужений працівник культури України 

 

13.00 – 13.45 Обідня перерва 

 

14.00 – 16.00 Секція 2. БІБЛІОТЕКИ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

на базі Центру культури і дозвілля с. Підгайчики 

 

Ділова гра з комунікації «Створення сприятливого образу бібліотеки через систему 

зовнішньої комунікації» 

Бабінець О.П., державний експерт Директорату державної мовної політики з 

питань міжвідомчої комунікації Міністерства культури України 

 

Роль зовнішніх комунікацій в успішній роботі бібліотеки для дітей та житті 

громади 

Бацай Л.В., т.в.о. заст. генерального директора по роботі та зв’язкам з 

громадськістю НБУ для дітей 

 

Проектний розвиток та інноваційна діяльність бібліотек Київщини — шлях їх 

осучаснення як інформаційних, соціокультурних центрів для місцевих громад 

Зніщенко М.П., директор КЗ Київської обласної ради «Київська обласна 

бібліотека для дітей», заслужений працівник культури України 

 

Новий вектор партнерських відносин у консолідації дій бібліотеки та громади з 

питань цивільного розвитку 

Лупіцька В.М., в.о. заступника директора з наукової діяльності ОКЗ 

«Харківська обласна бібліотека для дітей» 

 

Бібліотека як креатор інноваційних партнерських проектів на користь громади 

Херсонщини  
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Бардашевська А.І., директор КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей 

ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради, заслужений працівник 

культури України 

 

Event-заходи як засіб іміджевого позиціонування бібліотеки для дітей 

Ушакова Л.В., директор КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної 

ради 

 

Нетрадиційні підходи у підвищені професійної компетенції бібліотекарів громад 

Хованець Т.В., завідувач науково-методичного відділу КУ Тернопільської 

обласної ради «Тернопільська обласна бібліотека для дітей» 

 

Своє обличчя: місце обласної бібліотеки для дітей в культурному просторі регіону 

Лугова Л.А., директор КЗ «Львівська обласна бібліотека для дітей» Львівської 

обласної ради, заслужений працівник культури України 

 

Роль і місце дитячої бібліотеки в житті громади 

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

Чернігівської обласної ради 

 

16.15 – 17.15 Секція 3. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: КЛЮЧ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

БІБЛІОТЕКИ ГРОМАДИ 

на базі Центру культури і дозвілля с. Лошнів 

 

Інноваційна діяльність бібліотек для дітей: сучасні тренди 

Хіміч Я.О., доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат 

історичних наук 

 

Проектна діяльність бібліотек та громади як аргумент спільної необхідності  

Полікарпова Л.П., заст. генерального директора з науково-методичної роботи 

НБУ для дітей, заслужений працівник культури України 

 

Проектна діяльність — метод позитивного розвитку бібліотеки для дітей 

Тацакович І.Я., директор Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей 

 

Соціокультурні проекти як засіб створення позитивного іміджу бібліотеки 

Чайківська Н.А., заступник директора з наукової роботи КУ Тернопільської 

обласної ради «Тернопільська обласна бібліотека для дітей» 

 

Сучасні тенденції та особливості в обслуговуванні юного читача в дитячій 

бібліотеці 

Човніцька М.І., завідувач відділу обслуговування учнів 5-11 кл. КУ 

Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна бібліотека для дітей» 

 

Формування інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки для дітей 

Наконечна М.Й., завідувач відділу комплектування і обробки літератури КУ 

Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна бібліотека для дітей» 
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Організація довідково-бібліографічного обслуговування з використанням електронно-

інформаційних ресурсів та Інтернету 

Ракоча Г.В., завідувач інформаційно-бібліографічного відділу КУ 

Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна бібліотека для дітей» 

 

 

17.15 – 18.45 Панельна дискусія «РИЗИКИ В ДОСТУПНОСТІ КУЛЬТУРНИХ 

ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ» 

 

Спікери: 

Нікіфоренко Л.С., генеральний директор Директорату державної мовної політики 

Міністерства культури України; 

Поперечний С.І., Теребовлянський міський голова; 

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

заслужений працівник культури України, кандидат культурології. 

 

 

 

10 жовтня 

 

9.00 – 15.00 Засідання за круглим столом «Громада. Бібліотека. Шляхи 

взаємодії: практичний досвід» 

 

Модератори:  

Нікіфоренко Л.С., генеральний директор Директорату державної мовної політики 

Міністерства культури України; 

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

заслужений працівник культури України, кандидат культурології; 

Шамаріна Т.В., заст. генерального з питань інформаційно-бібліотечного 

обслуговування користувачів НБУ для дітей. 

 

Дискусійні питання: 

 Реалізація культурної складової реформи децентралізації; 

 Актуальні питання оновлення законодавства з метою збереження та розвитку 

мережі бібліотек в умовах реформування; 

 Доступність культурних послуг населенню громад; 

 Нові загрози для дитячих бібліотек та конструктивні шляхи їх подолання:  

- державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними 

бібліотеками в Україні;  

- зниження соціальних гарантій для бібліотечних працівників 

 

12.00 – 13.00 Обідня перерва 

 

Практичний досвід: 

Світ один на всіх: бібліотека для дітей на допомогу інклюзивній освіті 

Прокопович-Ткаченко О.О., директор КЗК «Дніпропетровська обласна 

бібліотека для дітей» 
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Актуальні тренди формування бібліотечного фонду для дітей: технології і 

принципи 

Жайворонок Т.А., директор Миколаївської обласної бібліотеки для дітей 

ім. В. Лягіна, заслужений працівник культури України 

 

Бібліотека для дітей як осередок правового виховання підростаючого покоління 

Чіка В.Д., директор КЗ «Закарпатська обласна бібліотека для дітей та 

юнацтва» Закарпатської обласної ради, заслужений працівник культури 

України 

Підтримка та розвиток дитячої творчості: можливості бібліотеки 

Карпич О.О., завідувач сектору естетичного виховання КУ Тернопільської 

обласної ради «Тернопільська обласна бібліотека для дітей» 

 

Сучасна бібліотека — це простір для розвитку дитини 

Стецій Г.В., завідувач відділу обслуговування дошкільників та учнів 1-4 кл. 

КУ Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна бібліотека для дітей» 

 

Краєзнавча діяльність бібліотеки для дітей: від традицій до інновацій 

Біла А.М., директор Чернівецької обласної бібліотеки для дітей 

 

Змінюєшся ти — змінюється твоя бібліотека 

Михальчук Л.М., директор Житомирської обласної бібліотеки для дітей 

Житомирської обласної ради 

 

 

Підбиття підсумків роботи науково-практичної конференції, запитання, 

відповіді, обмін думками. 

Ухвалення Рекомендацій науково-практичної конференції. 

 

 


