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7 жовтня, вівторок 

 

Заїзд учасників конференції. Реєстрація. Розміщення 
в готелі. 

 
14.00 – 14.50 Відкриття конференції  

Вітальне слово 
 

Міністр культури України  
Нищук Євген Миколайович 

 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань 
культури і духовності 

Кириленко В’ячеслав Анатолійович 

 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань 
свободи слова та інформації 

Томенко Микола Володимирович 

 
Начальник управління бібліотек, читання та регіональної 
політики Міністерства культури України 

Нікіфоренко Лариса Степанівна 

 
Голова ЦК Профспілки працівників культури України 

Перелигіна Людмила Федорівна 
 

Голова Київської міської профспілки працівників культури 
Колодко Лідія Василівна 

 
14.50 – 17.00 Пленарне засідання 

  
Тема: «Бібліотека для дітей – нова реальність у 

правовому просторі» 
 

Модератори: 

Л.С. Нікіфоренко, начальник управління бібліотек, 
читання та регіональної політики Міністерства 
культури України 
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А.І. Гордієнко, генеральний директор Національної 
бібліотеки України для дітей 

 
Основні доповіді 
 
Правове забезпечення діяльності бібліотек у сучасних 

умовах 
 

Л.В. Петасюк, начальник управління правового 
забезпечення Міністерства культури України 

 
Про основні напрями державної бібліотечної 

політики України 
Л.С. Нікіфоренко, начальник управління бібліотек, 
читання та регіональної політики Міністерства 
культури України 

 
Майбутнє бібліотек: тенденції, прогнози, роздуми 
 

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

Партнерство заради дитини 
 

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

Методист у бібліотеці: і один у полі воїн 
 

Т.М. Кузілова, зав. відділу науково-методичної 
роботи та бібліотечного маркетингу НБУ для дітей 
 
Підбиття підсумків пленарного засідання 
 

Екскурсія  
Національною бібліотекою України для дітей 
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8 жовтня, середа 

 

10.00– 17.00 Пленарне засідання 
 

Тема: «Нові можливості бібліотечно-інформаційного 
обслуговування дітей» 

 
Модератор: 

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

Інформаційне представництво бібліотек України для 
дітей в мережі Інтернет 
 

Н.Й. Дзюба, зав. відділу каталогізування НБУ для 
дітей 
 

Віртуальні сервіси бібліотек України для дітей у 
системі сучасного інформаційного простору 
 

В.М. Красножон, зав. відділу довідково-інформацій-
ного обслуговування НБУ для дітей 
 

Разом до спільної мети. З досвіду корпоративної 
співпраці бібліотек Херсонщини 
 

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

Соціальні мережі як засіб реклами послуг бібліотеки  
 

Н.С. Новіцька, директор Тернопільської ОБД 
 

Сучасна дитина та медіаосвіта 
 

О.Г. Лепілкіна, директор ОБД Житомирської 
обласної ради 
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Сучасні тенденції обслуговування дітей у бібліотеці. 

Впровадження інноваційних технологій 
 

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

 

Засідання за круглим столом «Корпоративна 

співпраця бібліотек України для дітей — ключ 
успішного розвитку» 
 
Модератори:  

Н.Й. Дзюба, зав. відділу каталогізування НБУ для дітей 
 
В.М. Красножон, зав. відділу довідково-інформаційного 
обслуговування НБУ для дітей 

 
Питання для обговорення: 

 Робота в команді: мотивація, розвиток, взаємодія. 

 Акумулювання інформації — фактор позиціонування 

цілісності дитячих бібліотек. 

 Стандартизація бібліотечно-інформаційних процесів. 

 Інформаційна грамотність: досвід, впровадження, 
перспективи. 

 Популяризація проектів — запорука ефективного 

використання спільних ресурсів. 

 Узгодження подальших дій корпоративної роботи, 

налагодження ділових контактів. 

 
13.00 – 14.00 Обідня перерва 

 
Продовження пленарного засідання 

 
Модератор: 

 
Т.В. Шамаріна, заст. генерального директора з питань 
інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів 
НБУ для дітей 
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Основні напрями державної політики з питань 

виховання дітей та учнівської молоді сьогодення 
 

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

Роль дитячої бібліотеки у створенні соціокультурного 

довкілля 
 

О.С. Шемота, т.в.о. зав. відділу соціокультурної 
діяльності НБУ для дітей 
 

Інноваційна творчість бібліотекарів у контексті 

соціокультурної діяльності 
 

П.М. Рудая, заст. директора Чернівецької ОБД 
 

Шляхи удосконалення естетичного виховання 
підростаючого покоління в рамках реалізації освітніх 

стандартів 
 

Г.І. Гудзима, зав. відділу мистецтв НБУ для дітей 
 

Бібліотека як осередок гуманістичного виховання та 
розвитку дитини 
 

І.Я. Тацакович, директор Івано-Франківської ОБД 
 

Естетичне виховання особистості — напрями та 

функціонування у бібліотеках для дітей Черкащини 
 

Л.В. Ушакова, директор КЗ «ОБД» Черкаської 
обласної ради 

 
Світ один на всіх 
 

Н.М. Невмержицька, зав. відділу обслуговування 
дітей середнього і старшого віку та організаторів 
дитячого читання НБУ для дітей 
 

Підбиття підсумків пленарного засідання 
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9 жовтня, четвер 

 

10.00 – 17.00 Пленарне засідання 
 

Тема: «Сучасні ресурси бібліотеки для дітей на 
допомогу освіті та вихованню користувача-дитини» 

 
Модератор: 

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

Професійний діалог «Дитячі та шкільні бібліотеки 

у сучасному світі знань — простір читання, 
комунікацій, додаткової освіти: грані співпраці 
та актуальні проблеми» 
 
Модератори:  

Т.В. Шамаріна, заст. генерального директора з питань 
інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів 
НБУ для дітей 
 
О.В. Николюк, начальник відділення організації видання 
навчальної літератури Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України, голова робочої групи з питань розроблення 
методик популяризації читання серед дітей та молоді 

 
Питання для обговорення: 

 Сучасна дитина-читач — яка вона? Її ставлення до 

бібліотеки, книги, читання. Читацькі інтереси, запити, 

потреби. 

 Що таке читання для сучасної дитини — примус чи 

потреба? Роль сім’ї, школи, дитячої бібліотеки у 
формуванні читацької та читацьких інтересів дитини. 

 Дитяча та шкільна бібліотека: повноцінні посередники 

між книгою і читачем? 
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 Можливості держави і громадськості у підтримці і 

розвитку читання серед читачів-дітей 

 
Дитяча бібліотека — необмежений простір для 

ініціативи і творчості бібліотекарів 
 

Т.С. Манжула, директор Кіровоградської ОБД 
ім. А.П. Гайдара 
 

Бібліотека як центр інтелектуально-творчого 

розвитку юної особистості 
 

Т.М. Клюй, директор КЗ «Чернігівська ОБД 
ім. М.О. Островського» Чернігівської обласної ради 
 

Розвитку особистості — всебічну підтримку 
 

Л.І. Митрофанова, в.о. директора Полтавської ОБД 
ім. Панаса Мирного 
 

Дитяча бібліотека: ідеї, майстерність, пошук 
 

Л.М. Тогобіцька, директор обласного КЗ «Сумська 
ОБД ім. М.О. Островського» 

 
Бібліотечне краєзнавство для користувачів-дітей як 

складова гуманістичного виховання 
 

Л.М. Лісова, директор КЗ «Рівненська ОБД» 
Рівненської обласної ради 
 

Сучасний читач та коло його читання 

 

Н.В. Острікова, зав. відділу довідково-бібліографічної 
та інформаційної роботи Київської ОБД 
 

13.00 – 14.00 Обідня перерва 

Скайп-конференція з Закарпатською ОДЮБ 
(В.Д. Чіка, директор) та Харківською ОБД 

(Р.А. Драган, заст. директора) 
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Звіт про завершення наукового дослідження «Історія 

розвитку бібліотек України для дітей» 
 

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

 
Інформаційно-комунікативні технології як ресурс 

естетичного виховання читачів: досвід і проблеми 
 

Т.А. Жайворонок, директор Миколаївської ОБД 
ім. В. Лягіна 
 

Перспективи та функції дитячих бібліотек у 

полікультурному середовищі 
 

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

Підбиття підсумків пленарного засідання 

 
 

 
10 жовтня, п’ятниця 

 
10.00 – 13.00 Пленарне засідання 

 
Тема: «Бібліотека. Читач. Видавництва: нові виклики 

і нові можливості» 
 

Модератори: 

А.І. Гордієнко, генеральний директор НБУ для дітей 
 
Т.М. Турбаніст, заст. генерального директора з науково-
методичної роботи НБУ для дітей 
 
Рекомендаційно-бібліографічна діяльність бібліотек 
для дітей, її важливість та особливості на сучасному 

етапі 
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Н.О. Гажаман, зав. науково-бібліографічного відділу 
НБУ для дітей 

Презентація біографічного нарису Наталі Марченко 
«Володимир Рутківський: тексти долі» 

Н.П. Марченко, провідний бібліограф НБУ для дітей 
 

Презентація Календаря знаменних дат «Дати і події» 
 

В.О. Кононенко, зав. науково-бібліографічного 
відділу НПБУ 

 
Бібліографічні посібники як засіб освоєння дітьми 

сучасного інформаційного простору 
 

О.О. Прокопович-Ткаченко, заст. директора КЗ 
культури «Дніпропетровська ОБД» 

 
Розвиток особистості — стратегічний напрям 

гуманістичного виховання користувачів-дітей 
Одещини  
 

Г.М. Сергієнко, заст. директора Одеської ОБД 
ім. Н.К. Крупської 

 

Творча співпраця бібліотеки та дитячих 
видавництв — успішний тандем у популяризації 

дитячого читання 
 

Н.В. Зіміна, зав. сектору абонементу відділу 
обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку 
НБУ для дітей 

 

Державні програми з розвитку бібліотечних фондів: 
історичний аспект 
 

Н.М. Загоруйко, зав. відділу комплектування фондів 
НБУ для дітей 

 

Творча дискусія «Бібліотеки та видавництва в 
сучасному інформаційному середовищі» 
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 Директор видавництва «Юніверс»  

Савчук Андрій Олександрович 

 

 Директор видавництва «Веселка» 

Бондаренко Олексій Олександрович 

 

 Головний редактор видавництва «Веселка» 

Бойко Ірина Трохимівна 

 

 Директор видавництва «Свічадо» 

Трояновський Богдан Петрович 

 

 Головний редактор видавництва «Фонтан казок» 

Андрусяк Іван Михайлович 
 

Питання для обговорення: 

 Роль літератури у формуванні духовної культури 
української нації як засіб виховання юного покоління у 

сучасних умовах. 

 Напрями взаємодії та партнерства бібліотек та 

видавництв. 

 Перспективні зони використання дитячої ігрової книги: 

елементи творчості і саморозвитку. 

 Електронні книжки та читанки (рідери) у бібліотеці: з 

чого почати? 

 Ключові принципи придбання та доступу до e-книжок 
для бібліотек. Авторське право на електронне читання. 

 
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. 
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