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Міністерство культури та інформаційної політики України 

Національна бібліотека України для дітей 

Національна секція Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY) 

 

 

ПРОГРАМА 

Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Сучасна дитяча книга і читання в епоху цифрової культури» 

27 жовтня 

 

 

Модератор: Полікарпова Людмила Петрівна, заступник генерального директора з 

науково-методичної роботи  НБУ для дітей, заслужений працівник культури України 

 

10.00-10.30 

Вітальне слово:  

Гордієнко Алла Іванівна, генеральний директор НБУ для дітей, Президент 

Національної секції Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY), заслужений 

працівник культури України, кандидат культурології 

 

10.35-11.15 

Промоція дитячого читання через призму діяльності ІВВY і національної секції 

Полікарпова Людмила Петрівна, заступник генерального директора з науково-

методичної роботи НБУ для дітей, заслужений працівник культури України 

 

Друкована та електронна книга: читацькі преференції сучасних школярів 

Будник Олена Богданівна, директор Центру інноваційних освітніх технологій, 

професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук 

 

Реалії читацьких практик українських дітей в епоху цифрової культури 

Петренко Ольга Борисівна, завідувач науково-дослідного відділу НБУ для дітей 

 

Віртуальні проєкти у світі реального читання (досвід роботи бібліотек України 

для дітей в умовах карантинних обмежень) 

Дзюба Наталія Йосипівна, заступник генерального директора з інформаційних 

технологій НБУ для дітей 
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11.20-12.00 

Формування ціннісних ідеалів у дітей засобами художньої літератури 

Бєлєнька Ганна Володимирівна, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних 

наук, професор 

 

Сучасна практика укладання підручників з літературного читання 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач відділу навчання мов 

національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук 

 

Промоція дитячого читання в сучасному інформаційному просторі 

Кисельова Тетяна Миколаївна, методист Конотопської районної бібліотеки  

Сумської обл. 

 

Письменники та читачі про сучасну книжку для дітей: зріз поглядів та думок 

Морозенко Марія Миколаївна, українська поетеса, голова Київської організації 

Національної спілки письменників України, член Національної спілки письменників 

України 

 

Дитяча книга і культура читання в епоху цифрових комунікацій 

Лучинська Оксана Іллівна, завідувач відділу роботи з користувачами-учнями 5-9 кл. 

Хмельницької ОБД ім. Т.Г. Шевченка 

 

12.05-12.45 

Блогери-підлітки і промоція читання 

Рижко Олена Миколаївна, доцент кафедри соціальних комунікацій Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат філологічних наук, доктор наук із соціальних комунікацій 

 

Розмиваємо кордони: гаджети працюють на книгу 

Трухан Оксана Василівна, завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класів КЗ 

«Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР 

 

Феномен «кліпового мислення» та його взаємозв’язок із дитячим читанням 

Сльозка Олена Анатоліївна, заступник директора з питань обслуговування дітей 

Чернігівської міської комунальної бібліотечної системи 
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Цифрові інструменти популяризації дитячого читання 

Марченко Ірина Миколаївна, провідний методист відділу науково-методичної 

діяльності та бібліотечного маркетингу КЗК «Донецька ОБД» 

 

12.50-13.30 

Дисплейне читання і мобільний бібліотекар 

Гнатів Євгенія Валентинівна, завідувач Прилуцької міської бібліотеки для дітей 

ім. П. Білецького-Носенка Чернігівської обл. 

 

З книгою до читача через соціальні мережі: реалії COVID-ного часу в 

Чернівецькій ОБД 

Краснова Алла Миколаївна, зав. відділу обслуговування учнів 5-9 класів 

Чернівецької ОБД 

 

КЛЮЧові питання культури колективного сприйняття дитячої книги та 

дитячого читання 

Марченко Наталія Петрівна, провідний бібліограф науково-бібліографічного 

відділу НБУ для дітей, старший науковий співробітник Інституту біографічних 

досліджень НБУ ім. В.І. Вернадського, книгознавець, кандидат історичних наук 

 

Дитяче читання у поєднанні з сучасними технологіями 

Діденко Інна Олександрівна, бібліотекар Мангушської РБД Донецької обл. 

 

13.30-14.00 Обідня перерва 

 

14.00-14.40 

Відеопромоція книги та читання: досвід одного проєкту 

Срібна Ірина Сергіївна, завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 кл. 

КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР 

 

Сучасний формат співтворчості бібліотеки у проєктах з розвитку дитячого 

читання 

Прокопович-Ткаченко Ольга Олегівна, директор КЗК «Дніпропетровська ОБД» 

 

Проєкт «Українська книга: перезавантаження» 

Дорофеєва Тетяна Володимирівна, заступник директора з питань обслуговування 

дітей КЗ «ЦБС м. Кам'янського» КМР 
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Чим підкорити сучасних читачів? Івент-платформа дитячої бібліотеки 

Голосна Оксана Євгенівна, завідувач відділу обслуговування дітей дошкільного віку 

та учнів 1-4 кл. Миколаївської ОБД ім. В.О. Лягіна 

 

14.45-15.25 

«Літературна кавалєрка» — авторський проєкт промоції дитячої книги і 

читання 

Качак Тетяна Богданівна, доктор філологічних наук, професор кафедри фахових 

методик і технологій початкової освіти Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, член IRSCL та Центру дослідження для дітей 

та юнацтва м. Івано-Франківськ 

 

ZOO-парк і код/т Читання: практики і технології читацької діяльності XXI ст. 

Гіч Галина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії й 

методик мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Ігрові форми роботи з читачами в бібліотеці та в онлайн-форматі 

Трунова Юлія Іванівна, завідувач відділу естетичного виховання КЗ КОР «Київська 

ОБД» 

 

Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті. Грантова діяльність — двигун 

розвитку можливостей бібліотеки 

Бабічева Лариса Вікторівна, заступник директора з питань обслуговування дітей КЗ 

«Павлоградська міська ЦБС 

 

Залучення дітей до книги: нові підходи та технології 

Щур Наталія Дмитрівна, заступник директора з питань обслуговування дітей 

Березнівської ЦСПШБ Рівненської обл. 

 

15.30-16.10 

Віддалена промоція книг: засоби та ідеї 

Лугова Лариса Анатоліївна, директор КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР, 

заслужений працівник культури України 

 

Інноваційні можливості читання сучасної дитини 

Ворон Ірина Василівна, завідувач відділу обслуговування дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР 
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Підтримка культури читання в епоху цифрових технологій 

Селезньова Жанна Володимирівна, завідувач бібліотеки-філії для дітей 

ім. Г.К. Андерсена КУ «Міська централізована бібліотечна система» м. Маріуполя 

 

Новий формат — нові можливості 

Рудіч Марина Ярославівна, директор КЗ «ЦБС м. Селідово» Донецької обл. 

 

16.15-16-45 

Підвищення читацької активності дітей у новій реальності   

Терещенко Нателла Едуардівна, завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 кл. КЗ 

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» ЗОР 

 

Виховання читацької культури підлітків у дитячій бібліотеці: з досвіду роботи 

Кіровоградської ОБД ім. Т.Г. Шевченка 

Животовська Юлія Ігорівна, завідувач відділу підліткового читання Кіровоградської 

ОБД ім. Т.Г. Шевченка 

 

Сімейний бібліофестиваль «Відкриваєм двері в літо» як форма популяризації 

книги та читання: новий формат 

Данилова Лариса Вікторівна, в.о. директора КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР 

 

Підведення підсумків семінару. 


