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06 жовтня 

Заїзд, розміщення, реєстрація учасників
11.00-12.00
Урочисте відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції

Вітальне слово:
Людмила Леонтіївна Денісова, Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини

Ростислав Володимирович Карандєєв, перший заступник Міністра культу-
ри та інформаційної політики України

Лариса Володимирівна Петасюк, заступник Міністра культури та інформа-
ційної політики України

Галина Володимирівна Григоренко, 
голова Державного агентства України з питань мистецтва та мистецької 
освіти

Олександра Андріївна Коваль, директор Українського інституту книги 

Андрій Миколайович Мальований, голова Державної екологічної інспекції 
України

Світлана Василівна Онищук, голова Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації

Олександр Максимович Сич, голова Івано-Франківської обласної ради

Володимир Васильович Федорак, начальник управління культури, націо-
нальностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Алла Іванівна Гордієнко, генеральний директор Національної бібліотеки 
України для дітей, заслужений працівник культури України, кандидат куль-
турології
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12.00-13.00
Пленарне засідання на базі Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей

Бібліотеки для дітей незалежної України:  
30 років успішного досвіду — старт для подальшого розвитку
Алла Іванівна Гордієнко, 
генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, 
заслужений працівник культури України, кандидат культурології

Презентація правоосвітнього проєкту 
«Справедливці» і «Конституція для всіх»
Володимир Миколайович Кравчук, 
суддя Верховного суду, доктор юридичних наук, професор

Дитяча бібліотека: змінюється епоха — змінюємося ми
Ірина Ярославівна Тацакович, 
директор Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей, 
заслужений працівник культури України

Функціональні можливості бібліотек для дітей 
у створенні територіальних культурних брендів громад
Людмила Петрівна Полікарпова, 
заступник генерального директора з науково-методичної роботи НБУ 
для дітей, заслужений працівник культури України

Бібліотека в епоху трансформації
Юлія Станіславівна Василенко, директор КЗК «Донецька ОБД»

Імідж дитячої бібліотеки: час нових підходів
Лариса Іванівна Митрофанова, 
директор Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного

Осучаснені бібліотеки для дітей: дитячі мрії, професійні ідеї, 
нові проєкти
Лілія Миколаївна Тогобіцька, директор КЗ Сумської обласної ради «Сумська 
ОБД»

Бібліотеки для дітей у нових реаліях
Наталія Адамівна Назарук, директор КЗ «Рівненська ОБД» 
Рівненської обласної ради

Поза книгами: нова візія бібліотек для дітей
Людмила Миколаївна Михальчук, директор ОБД 
Житомирської обласної ради

Обласна бібліотека для дітей: нова реальність — нові можливості
Тетяна Андріївна Палій, директор КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»
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14.00 – 17.00
Панельна дискусія «БІБЛІОТЕЧНА НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА»
на базі Яремчанської міської бібліотеки для дітей

Оновлена бібліотека — запорука її збереження 
(з досвіду дитячих бібліотек Івано-Франківської області)
Людмила Ярославівна Острижнюк, 
завідувач науково-методичного відділу Івано-Франківської ОБД

Миколаївський досвід створення бібліотеки 
нових можливостей для дітей
Тетяна Анатоліївна Жайворонок, 
директор Миколаївської ОБД ім. В.О. Лягіна, 
заслужений працівник культури України 

Нові кейси ефективної взаємодії: Херсонська обласна бібліотека для 
дітей ім. Дніпрової Чайки — громадам Херсонщини
Анна Іванівна Бардашевська, директор КЗ «Херсонська ОБД 
ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради, 
заслужений працівник культури України

Бібліотеки для дітей Хмельниччини: пріоритети в сучасних умовах. 
30 років незалежності
Валентина Юхимівна Черноус, 
директор Хмельницької ОБД 
ім. Т.Г. Шевченка, заслужений працівник культури України

«Буковинчики» за роки незалежності України
Аліна Миколаївна Біла, 
директор КУ «Чернівецька ОБД»

Дитячі бібліотеки Чернігівщини в інформаційному просторі громади
Тамара Миколаївна Клюй, 
директор КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської обласної ради

7 жовтня 

9.00-12.00
Секція 1  

«СУЧАСНА КНИГОЗБІРНЯ МІСТА —  
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОСЕРЕДОК ГРОМАДИ»  

на базі бібліотеки-філії для дітей м. Калуш

Вітальне слово:
Надія Богданівна Гуш, заступник міського голови з питань діяльності вико-
навчих органів Калуської міської ради
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Любов Мирославівна Джуган, начальник управління культури, національ-
ностей та релігій Калуської міської ради

Наталія Андріївна Воробець, директор КЗ «Централізована бібліотечна си-
стема Калуської міської ради»

Бібліотека і книга в контексті часу
Лілія Йосипівна Барнич, завідувач бібліотеки-філії для дітей м. Калуш

Культурні послуги в громаді: 
з досвіду роботи Калуської бібліотечної системи
Наталія Андріївна Воробець, директор КЗ 
«Централізована бібліотечна система Калуської міської ради»

Громада – бібліотека – діти: 
роль Харківської обласної бібліотеки для дітей як методичного цен-
тру надання якісних культурних послуг
Галина Володимирівна Трохименко, 
директор ОКЗ «Харківська ОБД», заслужений працівник культури України

12.00 – 13.00
Секція 2 

«БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ» 
на базі Фахового коледжу культури і мистецтв м. Калуш

Вітальне слово: 
Ярослав Петрович Яців, в.о. директора Фахового коледжу культури 
і мистецтв м. Калуш

Бібліотека для сучасної дитини: творче читання, активне зростання
Ольга Олегівна Прокопович-Ткаченко, директор КЗК 
«Дніпропетровська ОБД»

Особливості естетичного виховання дітей і підлітків у сучасній 
бібліотеці
Лариса Вікторівна Данилова, в.о. директора КЗ 
«Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької обласної ради 

13.00-14.00 Обідня перерва

14.00 – 17.00
Секція 3 

«БІБЛІОТЕКА+СІМ’Я — 
ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО» 

на базі Міської бібліотеки № 1 для дітей м. Коломия
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Вітальне слово: 
Богдан Миколайович Станіславський, Коломийський міський голова

Станіслав Васильович Баланович, начальник управління культури 
Коломийської міської ради

Роксолана Ярославівна Крив’юк, заступник начальника управління 
культури Коломийської міської ради

Бібліотекар — організатор сімейного та родинного виховання
Надія Василівна Дідик, завідувач Міської бібліотеки № 1 для дітей 
м. Коломия

Проблеми бібліотек для дітей та їх вирішення на сучасному етапі
Микола Павлович Зніщенко, директор КЗ Київської обласної ради 
«Київська ОБД», заслужений працівник культури України

Нові практики соціального згуртування у бібліотеках
Таїса Сергіївна Манжула, директор Кіровоградської ОБД ім. Т.Г. Шевченка, 
заслужений працівник культури України

Бібліотеки на шляху змін: окремі аспекти діяльності
Лідія Володимирівна Ушакова, директор КЗ «ОБД» Черкаської обласної 
ради, заслужений працівник культури України

8 жовтня 

9.00 – 13.00
Пленарне засідання 

«БІБЛІОТЕКА — ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ ТА ВИХОВАННЯ 
УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ» 

на базі Бібліотеки-філії №1 для дітей Івано-Франківської 
міської централізованої бібліотечної системи

Вітальне слово:
Руслан Романович Марцінків, Івано-Франківський міський голова

Надія Лаврівна Загурська, директор департаменту культури 
Івано-Франківської міської ради

Оксана Миронівна Вовк, директор Івано-Франківської міської централізова-
ної бібліотечної системи
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Бібліотека — територія для Читайликів та Грайликів
Ольга Михайлівна Марковська, завідувач бібліотеки-філії №1 для дітей 
Івано-Франківської міської централізованої бібліотечної системи
13.00 – 14.00 Обідня перерва

14.00 – 16.00 Продовження пленарного засідання

Сучасна українська література для дітей: нові методи промоції дитя-
чого читання 
Тетяна Богданівна Качак, доктор філологічних наук, професор кафедри 
фахових методик і технологій початкової освіти Прикарпатського націо-
нального університету імені Василя Стефаника, член IRSCL та Центру до-
слідження літератури для дітей та юнацтва, експерт літературних конкур-
сів і премій у номінації «Література для дітей і підлітків»

Життя бібліотеки у новому форматі 
Лідія Данилівна Брилюк, завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класів 
Івано-Франківської ОБД

Книга — ключ до серця дитини 
Мар’яна Попадюк, завідувач відділу обслуговування читачів-дошкільників 
та учнів 1-4 класів Івано-Франківської ОБД

Роль естетичного виховання у формуванні особистості 
Любов Іванівна Хома, завідувач сектору естетичного виховання 
Івано-Франківської ОБД

Бібліографія — надійний навігатор у безмежному інформаційному 
просторі 
Леся Михайлівна Федорак, завідувач інформаційно-бібліографічного 
відділу Івано-Франківської ОБД.

Підбиття підсумків та ухвалення рекомендацій




