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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Бояринова О. Є., магістр з менеджменту організацій, 

керівниця проєктів ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Бруй О. М., кандидат наук із соціальних комунікацій, 

директорка Науково-технічної бібліотеки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», президентка 

ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Гранчак Т. Ю., доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, с. н. с. Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського, членкиня Президії ВГО Українська 

бібліотечна асоціація 

Лугова Л. А., заслужений працівник культури України, 

директорка Львівської обласної бібліотеки для дітей, 

віцепрезидентка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Моісєєва С. А., директорка Луганської обласної 

універсальної наукової бібліотеки, членкиня Президії 

ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Польова В. О., аспірантка Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», голова Молодіжної секції ВГО Українська 

бібліотечна асоціація 

Сошинська Я. Є., кандидат історичних наук, доцент 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», виконавча 

директорка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Хіміч Я. О., кандидат історичних наук, доцент 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 

членкиня Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Шевченко І. О., кандидат педагогічних наук, доцент, 

заслужений працівник культури України, директорка Центру 

неперервної культурно-мистецької освіти Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв, 

віцепрезидентка ВГО Українська бібліотечна асоціація 
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19 листопада (четвер) 2020 р. 

 

9.00 – 9.30 

Реєстрація учасників Конференції  

Доступ 

Ідентифікатор 896 9146 3346 

Пароль 678278 

 

9.30 – 10.00  

Відкриття конференції, вітання учасників 

 

Оксана Бруй, канд. наук із соціал. комун., 

президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Олександра Коваль, директорка Українського 

інституту книги 

Беттіна Венцель, керівниця відділу «Інформація та 

бібліотека» Goethe-Institut в Україні  

Іна Юрик, директорка Наукової бібліотеки 

Білоруського національного технічного університету, Голова 

Ради Білоруської бібліотечної асоціації 

Тамара Вилегжаніна, Генеральний директор 

Національної бібліотеки України, голова Експертної ради 

ВГО Українська бібліотечна асоціація  

Таццяна Сапега, зав. сектором науково-практичної 

роботи Національної бібліотеки Білорусі 

 

10.00 – 11.30 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератори:  

Ірина Шевченко, канд. пед. наук, доц., 

віцепрезидентка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доц., виконавча 

директорка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rfuisqDgpHtLjzqUSBEoGAl5JeJ72oRyu
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Прийняття сміливих рішень у непевні часи 

Марина Маслова, керівник програми Стратегії 

розвитку бібліотек, співзасновник освітньої платформи 

Sustainability Room, керуючий партнер консалтингової 

компаніі UFV Consulting, викладач курсів Strategy та Strategic 

sustainability management 

 

Сервісмени та цифрова освіта 

Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової 

трансформації з питань євроінтеграції 

 

Українська бібліотечна асоціація: як гнучко 

реагувати на стратегічні виклики 

Оксана Бруй, канд. наук із соціал. комун., 

президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

Грантова модель поповнення бібліотечних фондів 

Юрій Марченко, начальник відділу підтримки 

книговидання Українського інституту книги 

 

11.30 – 12.00 Перерва 

 

12.00 – 13.30  

LIVE-ШОУ від номінантів Всеукраїнського конкурсу 

«Творчий злет: молодий бібліотекар року 2020» 

 

Модератори і доповідачі:  

Вікторія Польова, голова Молодіжної секції 

ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

Ольга Галак, завідуюча Чемеровецькою центральною 

бібліотекою для дітей, Хмельницька обл.  

 

Наталя Горвасюк, завідувач сектору інформаційних 

технологій Сторожинецької районної ЦБС, Чернівецька обл. 
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Жанна Ільїна, бібліотекар – куратор у структурному 

підрозділі Молодіжного центру «М-Формація» Бердичівської 

центральної міської бібліотеки, Житомирська обл. 

 

Олександр Козирев, бібліотекар Луганської обласної 

універсальної наукової бібліотеки. 

 

Єлизавета Сибирьова, провідний бібліотекар 

патентно-технічного відділу Дніпропетровської ОУНБ 

ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. 

 

Другий етап Всеукраїнського конкурсу «Творчий злет: 

молодий бібліотекар року 2020», у якому п’ятеро фіналістів 

презентують свій професійний досвід, інноваційність, 

досягнення та успіхи, громадську діяльність. Учасники 

Конференції оберуть переможця Конкурсу за процедурою 

онлайн-голосування.  

  

13.30 – 14.00 Перерва 

 

 

14.00 – 15.30 

УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ вручення нагород і відзнак 

ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

Доповідачі:  

Лариса Лугова, віцепрезидентка ВГО Українська 

бібліотечна асоціація 

 

Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доц., виконавча 

директорка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

Іванна Щербина, директорка Центральної районної 

бібліотеки імені Ф. Достоєвського ЦБС Солом’янського 

району міста Києва 
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Людмила Єфремова, директор КЗ «Тростянецька 

публічна бібліотека» Тростянецької ОТГ Сумської області 

 

Катерина Алєксєєнко, заступник директора ЦБС для 

дорослих м. Львова 

 

Юлія Зюлєва, вчений секретар КЗК 

«Дніпропетровська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і 

Мефодія» 

 

Євгеній Александров, керівник відділу корпоративних 

продажів Видавництва «Ранок» 

 

Лариса Лисенко, керівник напряму книготоргівлі 

Видавництва «Олді-плюс» 

 

15.30 – 16.00 Перерва 

 

 

16.00 – 18.00  

Круглий стіл «Освітній потенціал Української 

бібліотечної асоціації: дух командної роботи» 

 

Модератори:  

Ірина Шевченко, канд. пед. наук, доц., 

віцепрезидентка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Ярослава Хіміч, канд. іст. наук, доц., членкиня 

Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

Освітній компонент проєктів Української 

бібліотечної асоціації у 2020 році 

Оксана Бояринова, керівниця проєктів 

ВГО Українська бібліотечна асоціація 
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Питання для обговорення: 

 використання і примноження здобутків 2020 року; 

 трансформація форм і методів надання освітніх 

послуг в умовах карантинних обмежень; 

 організаційна, технологічна та змістовна складові 

активностей у 2021 році. 

 

Спробуємо знайти відповіді на питання: як креативно 

та інтерактивно провести головні освітні заходи Української 

бібліотечної асоціації, зокрема конференцію у Славському 

та «бібліотечні школи»? як в онлайн-форматі не втратити дух 

командної роботи та емоційну складову очних занять? яких 

цікавих лекторів, тренерів, тьюторів залучити?  

Поговоримо і про актуалізацію змісту неперервної 

освіти бібліотекарів з урахування викликів часу, вимог 

державної та регіональної культурної політики, реформи 

системи забезпечення населення культурними послугами 

та орієнтації на світові освітні тренди. Що Українська 

бібліотечна асоціація спільно з регіональними відділеннями 

та партнерами може запропонувати своїм членам?  

До участі у круглому столі запрошуються усі 

небайдужі до розвитку бібліотек і бібліотечної освіти, хто 

прагне професійного зростання, хто відчуває бажання 

постійно навчатися, й ті, хто готові ділитися досвідом та 

навчати. 

 

18.30 – 20.00  

«Бібліотека та-ще»: Теплі кнушки від Луганського ОВ 

Української бібліотечної асоціації 

Доступ 

Ідентифікатор 828 0459 9603 

Пароль 828017 

 

Модератор:  

Сергій Летучій, член Президії Луганського обласного 

відділення Української бібліотечної асоціації 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYld-2tpzIsGtfL1QcQm1Rn-DrcCQYmFecA
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYld-2tpzIsGtfL1QcQm1Rn-DrcCQYmFecA
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Професійна поважність засинає – просинаються 

творча свобода і дрібка божевілля! Луганське обласне 

відділення Української бібліотечної асоціації та Луганська 

обласна універсальна бібліотека, ота що Good library, 

збирають на літературно-музичний вечір бібліотекарів, 

письменників, виконавців, декламаторів, перформерів, 

музикантів, авторів/читців лімериків, шанувальників античних 

стоїків і просто дотепних і творчих людей. 

Протягом невизначеної кількості часу відбуватиметься 

поринання в авторські пісні й художні твори, спілкування з 

цікавими митцями, справжній бум ідей навколо отого 

заповітного судження – бібліотека, попри всі виклики і 

кепський настрій чиновників, продовжує «тягти» на собі та із 

собою свободу, творчість і стійкість. 
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20 листопада (п’ятниця) 2020 р. 

 

9.30 – 12.00  

Студія «Бути і пам'ятати: ідентичнісний вимір 

бібліотечної практики» 

Доступ 

Ідентифікатор 868 7988 2130 

Пароль 840341 

 

Модераторка: 

Тетяна Гранчак, доктор наук із соціал. комун., проф., 

членкиня Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

Пам'ять і пам'ятання: інституційний вимір 

Наталія Іванченко, начальниця Управління 

інституційного забезпечення політики національної пам'яті, 

Український інститут національної пам'яті, канд. філол. наук 

 

Усноісторичний наратив як особлива форма 

пам'ятання та ідентифікації 

Тетяна Ковтунович, завідувачка Сектору обліку та 

збереження усних джерел Управління інституційного 

забезпечення політики національної пам’яті, Український 

інститут національної пам’яті 

 

Інтегрований краєзнавчий ресурс «Історія міст і сіл 

України» – сучасний інструментарій цифрових комунікацій 

НІБУ 

Ніна Волошінська, завідувачка сектора краєзнавчої 

роботи науково-методичного відділу, Національна 

історична бібліотека України 

 

«Неповторні риси книг»: дослідження видань з 

інскриптами та власницькими написами у Національній 

історичній бібліотеці України 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOCgpjkrGdTVTm6vyA5dRa9aLHZN7LTe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOCgpjkrGdTVTm6vyA5dRa9aLHZN7LTe
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Світлана Смирнова, зав. відділу НДВ стародруків, 
цінних та рідкісних видань, Національна історична 
бібліотека України 

Наталія Горська, редакторка, Національна історична 
бібліотека України 

 
Вебресурс «Краєзнавство» ХДНБ ім. В. Г. Короленка: 

цифрові активи поширення знань 
Олена Дмитрієва, головна бібліотекарка відділу 

«Україніка» ім. Т. Г. Шевченка, Харківська державна наукова 

бібліотека ім. В. Г. Короленка 
Вікторія Антонова, завідувачка сектору наукової 

бібліографії відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка, Харківська 
державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка 

 
Усноісторичні дослідження в контексті бібліотечних 

практик 
Галина Слотюк, заступниця директора з наукової 

роботи та інформатизації, Вінницька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва 
 
Проект «Мандрівний поетичний бібліопростір А+» 

Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка 

Алла Мальована, заступниця директора з наукової та 
інноваційної діяльності, Чернігівська обласна наукова 
універсальна бібліотека ім. В. Г. Короленка, 

 Наталія Утиро, головна бібліотекарка відділу 

документів з гуманітарних наук, Чернігівська обласна 
наукова універсальна бібліотека ім. В. Г. Короленка 

 
«Ми – сильні!» (за проєктом патріотичного 

спрямування «Геном Українця») 
Яровицина Тетяна, головна бібліотекарка з 

організації масових заходів відділу методично-інноваційної 
роботи, ЦРБ імені Ф. Достоєвського Солом'янського району 
м. Києва 
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«Прочитання вулиць» (за програмою краєзнавчої 

діяльності «Київ і Солом'янка: історію пишемо самі») 

Молчанова Оксана, завідувачка відділу 

інформаційно-бібліографічної роботи ЦРБ імені 

Ф. Достоєвського Солом'янського району м. Києва 

 

Початок ХХІ століття став для України черговим часом 

цивілізаційного вибору, що актуалізувало пошуки відповідей 

на споконвічні питання про те, хто ми є, звідки і куди 

прямуємо. Питання історичної пам'яті та національної 

ідентичності безпрецедентно увійшли в публічний дискурс і 

спонукали до переосмислення ролі бібліотек як 

інформаційно-комунікаційних інституцій пам'яті. Під час 

роботи студії говоритимемо про підходи до ефективного 

використання комеморативного потенціалу бібліотек, 

визначення їхнього місця і ролі, напрямів і форм діяльності в 

реалізації політики пам’яті й формуванні та зміцненні 

національної ідентичності. 

 

10.00 – 12.00  

Панельна дискусія «Роль бібліотек у розбудові Нової 

української школи» 

Доступ 

Ідентифікатор 881 3051 3582 

Пароль 322438 

 

Модератори: 

Оксана Бруй, канд. наук із соціал. комун., 

президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Ірина Хемчян, завідувач відділу науково-методичної, 

соціокультурної та міжнародної діяльності Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського, голова Секції працівників шкільних 

бібліотек ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdOmtrzgvEtZsnAGCHqwp-8bPtVbe_7js
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdOmtrzgvEtZsnAGCHqwp-8bPtVbe_7js
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Учасники: 

Ніна Саприкіна, завідувачка шкільної бібліотеки 

загальноосвітньої школи № 225 міста Києва, переможець 

міського туру конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020»  

Марина Хромей, завідувачка бібліотеки 

Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ст. № 3 імені 

Жігмонда Пероні, Закарпатська обл., голова ініціативної 

групи шкільних бібліотекарів «Родзинки Виноградівщини» 

Надія Гніпа, завідувачка бібліотеки Одеської 

загальноосвітньої школи I-III ст. № 56, член ініціативної групи 

«Шкільні бібліотекарі України» 

Оксана Матвійчук, канд. пед. наук, доц. кафедри 

освітнього лідерства ІППО Київського університету 

ім. Бориса Грінченка, наук. співробітник відділу науково-

освітніх інформаційних ресурсів ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, заступник голови Секції 

працівників шкільних бібліотек ВГО Українська бібліотечна 

асоціація. 

Ольга Николюк, начальник відділу науково-

методичного забезпечення видання навчальної літератури 

Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України. 

 

Cекція працівників шкільних бібліотек ВГО Українська 

бібліотечна асоціація спільно з Державною науково-

педагогічною бібліотекою України імені 

В. О. Сухомлинського НАПН України на панельній дискусії 

розкриє роль шкільних бібліотек як обов’язкового 

структурного підрозділу Нової української школи та 

важливого складника сучасного освітнього середовища. 

Обговоримо внесок бібліотеки закладу загальної середньої 

освіти у реалізацію основних пріоритетів Нової української 

школи, зокрема, створення умов для розвитку і 

самореалізації кожної особистості, формування покоління, 

яке здатне вчитися упродовж всього життя, успішно 

розв’язувати нагальні проблеми сучасності, розвивати 
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цінності громадянського суспільства. З’ясуємо, з якими 

викликами наразі мають справу працівники шкільних 

бібліотек і з якими партнерами їх можливо подолати.  

 

12.00 – 12.30 Перерва 

 

12.30 – 14.00 

Студія «На біс» 

Доступ 

Ідентифікатор 868 7988 2130 

Пароль 840341 

 

Модераторка: 

Лариса Лугова, віцепрезидентка ВГО Українська 

бібліотечна асоціація 

 

Імерсивні технології в практиці Львівської обласної 

бібліотеки для дітей 

Ольга Яжинська, завідувачка відділу інформаційних 

технологій та електронних ресурсів Львівської обласної 

бібліотеки для дітей, координаторка CodeClub Lviv ‒ 

волонтерської мережі клубів програмування для дітей 8-15 

років 

 

Проєктний менеджмент в бібліотеці: впровадження 

нововведень за пріоритетними напрямами 

Юлія Корян, проєктний менеджер Науково-технічної 

бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

Дизайн-мислення та нові бібліотечні послуги 

Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доц., виконавча 

директорка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Юлія Басиста, бібліотекар Центральної міської 

бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих міста 

Миколаєва 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOCgpjkrGdTVTm6vyA5dRa9aLHZN7LTe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOCgpjkrGdTVTm6vyA5dRa9aLHZN7LTe
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Надія Копанішина, бібліограф Центральної бібліотеки 

ім. І. С. Тургенєва ЦБС Слобідського району м. Харкова 

Ірина Шелемба, завідуюча Публічною бібліотекою 

ім. О. Левицького Нехворощанської сільської ради 

Полтавської обл.  

 

Виступи учасників студії вже були у програмі подій від 

Української бібліотечної асоціації та отримали чимало 

схвальних відгуків. Тому ми знову запрошуємо на зустріч з 

цими креативними бібліотекарями, аби надихнутися їхніми 

ідеями та поділитися своїм досвідом. 

 

14.00 – 14.30 Перерва 

 

14.30 – 16.00  

Фокус-семінар «Бюджетування культури: 

європейські практики в Україні»  

 

Модератори:  

Ірина Шевченко, канд. пед. наук, доц., 

віцепрезидентка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доц., виконавча 

директорка ВГО Українська бібліотечна асоціація 

 

Джерела фінансування Публічної бібліотеки міста 

Кросно, Польща 

Броніслав Баран, заступник Президента (міського 

голови) міста Кросно 

 

Бюджетування бібліотек України: основні тенденції, 

механізми та процедури 

Наталія Сушко, канд. екон. наук, доц, експерт з 

управління державними фінансами та бухгалтерського 

обліку 
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За допомогою експертів спробуємо актуалізувати 

питання фінансової спроможності як основи діяльності 

закладів культури в цілому та бібліотек зокрема. Розглянемо 

український та європейський досвід фінансово-

економічної діяльності бібліотек, процесів бюджетування 

(основних тенденцій, механізмів та процедур). Торкнемося 

питань проєктної діяльності та розглянемо особливості 

фінансування проєктів у сфері культури сьогодні, а також 

спробуємо оцінити – які виклики та можливості створює 

креативна економіка для бібліотечного сектора. 
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