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24 травня 

 

11.00-12.30 

Вітальне слово:  

Алла Іванівна Гордієнко, генеральний директор НБУ для дітей, президент Національної 

секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY), заслужений працівник 

культури України, кандидат культурології 

 

Ліз Пейдж, виконавчий директор Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY) 

 

Ростислав Володимирович Карандєєв, перший заступник Міністра культури та 

інформаційної політики України 

 

Лариса Володимирівна Петасюк, заступник Міністра культури та інформаційної 

політики України 

 

Андрій Миколайович Мальований, голова Державної екологічної інспекції України 

 

Дмитро Васильович Заруба, перший заступник голови Державної екологічної інспекції України 

 

Тарас Дмитрович Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови 

 

Галина Володимирівна Григоренко, голова Державного агентства України з питань 

мистецтв та мистецької освіти 

 

Євгенія Михайлівна Крутоголов, директор департаменту мистецтв Державного агентства 

України з питань мистецтв та мистецької освіти 

 

Микола Володимирович Томенко, голова благодійного фонду «Рідна країна» 

 

Олександр Вікторович Федоренко, начальник Управління організаційної діяльності 

Державної екологічної інспекції України 

 

Михайло Володимирович Апостол, радник Міністра внутрішніх справ України 

 

Віктор Анатолійович Вергунов, директор Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН 

 

Віктор Володимирович Круглов, директор видавництва «Ранок» 
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12.30-13.00  

Роль бібліотеки у формуванні екологічної компетентності особистості  

Людмила Володимирівна Бацай, заступник генерального директора з комунікацій та 

зв’язків із громадськістю НБУ для дітей  

 

Методи роботи з екологічного просвітництва. Досвід видавництва «Ранок» та 

практичні поради 

Віктор Володимирович Круглов, директор видавництва «Ранок» 

 

Інструкція для кліматичних супергероїв 

Дар'я Лазарєва, експерт відділу клімату та транспорту ГО «Екодія» 

 

 

13.00-13.30 Обідня перерва 

 

13.30-15.30  

Бібліотечний екологічний простір — платформа для розвитку дітей і молоді 

Ангеліна Олександрівна Докус, заступник завідувача підготовчим відділом Одеського 

державного екологічного університету, завідувач сектору профорієнтаційної роботи з 

учнівською молоддю, кандидат географічних наук, інженер-гідролог 

 

Презентація проєкту «ЕкоЛеотека» — «Жити в стилі Еко вчить бібліотека» 

Ірина Богданівна Пігура, завідувач сектору читальних залів відділу обслуговування 

користувачів КЗ Львівської обласної ради «Львівська обласна бібліотека для дітей» 

 

Екоказка як посібник з порятунку планети 

Маріанна Геннадіївна Маковій, завідувач відділу дитячого та сімейного читання 

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

 

Створення мальованої Червоної книги Запорізького краю як впровадження 

інноваційного проєкту з екологічного просвітництва та популяризації екологічного 

способу життя 

Лариса Вікторівна Данилова, в.о. директора КЗ «Запорізька обласна бібліотека для дітей 

«Юний читач» Запорізької обласної ради 

 

Бібліотека і користувач: життя в екостилі 

Ірина Ярославівна Тацакович, директор Івано-Франківської обласної бібліотеки для 

дітей, заслужений працівник культури України 
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Інноваційні форми роботи з екологічного просвітництва молодших школярів 

Наталія Михайлівна Кравченко, завідувач сектору читального залу відділу 

обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів КЗ «Обласна бібліотека для 

дітей» Черкаської обласної ради 

 

Сучасні аспекти діяльності бібліотеки на допомогу екологічному вихованню 

користувачів 

Людмила Володимирівна Адаменко, завідувач відділу розвитку підліткового читання КЗК 

«Донецька обласна бібліотека для дітей» 

 

Роль бібліотеки у формуванні екологічної свідомості дітей 

Марина Володимирівна Завальнюк, бібліотекар 1 категорії відділу обслуговування дітей 

5-9 класів Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка 

 

Довкілля моє неповторне: формування екологічного світогляду дитини у 

бібліотеках для дітей Дніпропетровщини 

Наталія Леонідівна Резніченко, завідувач відділу удосконалення методики бібліотечної 

роботи з дітьми КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей» 

 

Як навчити дитину мислити екологічно 

Лілія Володимирівна Чорноморець, завідувач відділу обслуговування Обласної бібліотеки 

для дітей Житомирської обласної ради 

 

15.30-15.45 Кава-брейк 

 

15.45-17.00 

Виховання в стилі ЕКО: з досвіду роботи бібліотек для дітей Закарпатської області 

Марія В’ячеславівна Корсак, завідувач відділу обслуговування дітей дошкільного віку та 

учнів 1-4 класів КЗ «Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» 

Закарпатської обласної ради 

 

Сучасний формат екологічного виховання дітей 

Ірина Василівна Ворон, завідувач відділу обслуговування дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР 

 

Будь еко: формуємо екологічну свідомість юних читачів 

Лариса Павлівна Власенко, головний бібліотекар відділу обслуговування дошкільників та 

учнів 1-9 класів КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей» Чернігівської обласної ради 
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Екологічна освіта — важлива складова взаємодії дитини з природою 

Оксана Валентинівна Ругаль, провідний бібліотекар відділу обслуговування користувачів 

молодшого віку КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД» 

 

Час бути ЕКО! Лайфхаки з екологічного виховання підлітків 

Вікторія Вікторівна Сломчинська, завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класів КЗ 

«Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної 

ради 

 

Екоформат дитячої бібліотеки як творча лабораторія екологічного світогляду дітей 

Оксана Володимирівна Кардаш, завідувач відділу дитячого та сімейного читання 

Волинської обласної бібліотеки для дітей 

 

Формування екологічної свідомості сучасних українців 

Лариса Іванівна Митрофанова, директор Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. 

Панаса Мирного 

 

Екотерапія: цілюща сила природи 

Алла Миколаївна Краснова, завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класів 

КУ «Чернівецька обласна бібліотека для дітей» 

 

 

 

25 травня 

 

10.00-13.00 

Круглий стіл «Читання в стилі Еко» 

Модератор: Тетяна Василівна Шамаріна, заступник генерального директора з питань 

інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів НБУ для дітей 

 

Як через книжку прищепити читачу екозвички 

Богдан Красавцев, голова ГО «Екологічна нація», письменник, журналіст 

 

Традиція природничого письма в українській літературі для дітей 

Юлія Смаль, письменниця, дослідниця дитячої літератури 

 

Казкотерапія та розвиток екологічної свідомості дитини 

Катерина Єгорушкіна, український прозаїк, поетеса, казкарка, психолог 
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Спільний літературно-екологічний проєкт для дітей середнього шкільного віку на 

прикладі «Книжки про сміття» 

Галина Ткачук, дитяча письменниця 

 

Казкова терапія в роботі з дітьми на прикладі екоказок 

Марія Солтіс-Смирнова, дитяча письменниця, казкарка  

 

Екотренди в читанні дітей 

Валентина Юхимівна Черноус, директор Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. 

Т.Г. Шевченка, заслужений працівник культури України 

 

13.00-13.30 Обідня перерва 

 

13.30-15.30 

Екологічні проєкти як форма освітньої та інформаційної діяльності бібліотеки 

Надія Семенівна Новіцька, директор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей 

 

Проєкт «Екологічний портал Київщини»: формуємо екологічну свідомість 

Катерина Юріївна Кіслєнкова, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу КЗ 

Київської обласної ради «Київська обласна бібліотека для дітей» 

 

Зелена платформа дитячої бібліотеки, або Успішні екокейси від Миколаївської 

обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна 

Ганна Леонідівна Чмельова, завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класів 

Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна 

 

«Зелені легені» — соціально-екологічний кластер з досвіду роботи ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для дітей» 

Олена Миколаївна Ніколаєнко, бібліотекар І категорії ОКЗ «Харківська обласна 

бібліотека для дітей» 

 

 

15.30-15.45 Кава-брейк  

 

15.45-17.00 

 

Підбиття підсумків семінару-тренінгу 


