СЕКЦІЯ № 5
ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЧИТАННЯ
У СУЧАСНІЙ БІБЛІОТЕЦІ
(Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки)
Керівник –

Березівська Лариса Дмитрівна – доктор
педагогічних наук, професор, директор
Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В.О. Сухомлинського НАПН
України
Хемчян Ірина Іванівна – завідувач
наукового та прикладного
бібліотекознавства Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені
В.О. Сухомлинського НАПН України

Співкерівник –

Секретар –

Неннова Олена Василівна – завідувач
науково-методичної лабораторії
перспективного педагогічного досвіду
КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти»

План роботи секції
«Зелена зала»
9.00-9.05 – Відкриття роботи секції. Оголошення робочої програми та
регламенту виступів.

9.05-11.35 – Доповіді та виступи:
Формування культури читання: сучасний аспект
Хемчян Ірина Іванівна – завідувач наукового та
прикладного бібліотекознавства Державної науковопедагогічної
бібліотеки
України
імені
В.О. Сухомлинського НАПН України
Медіаосвітній проект херсонських бібліотек: динаміка розвитку
Бардашевська Анна Іванівна – заслужений
працівник
культури
України,
директор
КЗ
«Херсонська обласна бібліотека для дітей ім.
Дніпрової Чайки»

Виховання культури потреб особистості крізь призму ідей
В.О. Сухомлинського (науково-бібліографічне дослідження)
Заліток Людмила Михайлівна – кандидат
педагогічних наук, заступник директора з наукової
роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
В.О. Сухомлинський про роль сімейного читання в розвитку
особистості
Неннова Олена Василівна – викладач кафедри
теорії і методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти»
Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей
Жайворонок Тетяна Анатоліївна – директор
Миколаївської
обласної
бібліотеки
для
дітей
ім. В.О. Лягіна
Шкільна бібліотека в глобалізованому світі
Роскіна Тетяна Іванівна – директор Науковопедагогічної бібліотеки м. Миколаєва
Картузов Костянтин Миколайович – заступник
директора
Науково-педагогічної
бібліотеки
м. Миколаєва
Роль
інформаційно-комунікаційних
бібліотеки ліцею

технологій

у

роботі

Єжова Тетяна Миколаївна – завідувач бібліотеки
Херсонського
Академічного
ліцею
імені
О.В. Мішукова при Херсонському державному
університеті Херсонської міської ради
Місце культури
середовищі

читання

в

сучасному

інформаційному

Стрельчук Світлана Іванівна – завідувач
бібліотеки
Каховського
навчально-виховного
комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І
ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов»
Каховської міської ради Херсонської області
Міжрегіональний
ярмарок
бібліотечних
інновацій
«БібліоКре@тив» та участь у ньому шкільних бібліотек

Попова Наталія Федорівна – заступник директора
з наукової роботи КЗ «Херсонська обласна бібліотека
для дітей ім. Дніпрової Чайки»
Современному
библиотеку

школьнику

–

современную

школьную

Лихожон Тетяна Володимирівна – завідувач
бібліотеки учбово-виховного комплексу «Школа
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради
Сучасне читання учнів: погляд на проблему через спадщину
В.О. Сухомлинського
Романченко
Діна
Федорівна
–
бібліотекар
Білозерської
багатопрофільної
гімназії
імені О.Я. Печерського Білозерської районної ради
Херсонської області
Виховання читацької компетентності сучасного підлітка
Коваленко Тетяна Леонтіївна – методист з
навчальних дисциплін КУ «Скадовський районний
методичний кабінет»
Формування і розвиток читацької компетентності школярів на
засадах В. Сухомлинського
Кошева Тетяна Олександрівна – бібліотекар
Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Білозерської районної ради Херсонської області

Любов
до
книги
В.О. Сухомлинського

через

педагогічну

спадщину

Вінтоняк Лариса Володимирівна – бібліотекар
навчально-виховного
комплексу
«Асканія-Новагімназія»

Роль шкільної бібліотеки в запровадженні нових освітніх
стандартів
Кухаренко
Ганна
Миколаївна
–
завідувач
бібліотеки
Херсонського
навчально-виховного
комплексу «Дошкільний
навчальний заклад –
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів»
№15
Херсонської міської ради

Значення гуманістичного підходу В.О. Сухомлинського в
розвитку гармонійної особистості молодшого школяра

Лазаренко Тетяна Анатоліївна – бібліотекар
Таврійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Скадовського району Херсонської області

Виховання любові до книги та залучення до читання через
педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського
Філоненко Галина Іванівна – бібліотекар
«Чаплинський районний методичний кабінет»

Виховання культури читання у
використанням
педагогічної
Сухомлинського

КУ

сучасній бібліотеці з
спадщини
В.О.

Ющенко Лариса Миколаївна – бібліотекар
Чорноморської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чорноморської
сільської
ради
Голопристанського
району
Херсонської області

Презентації бібліографічних видань
Бібліографічного
покажчика
Біобібліографія: 2008-2013 рр.»

:

«В.О.

Сухомлинський.

Заліток Людмила Михайлівна – канд. пед. наук, заступник
директора з наукової роботи Державної науково-педагогічної
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Бібліографічного огляду: «Дитина і книга: погляд крізь призму
часу».
Хемчян Ірина Іванівна – завідувач відділу наукового та
прикладного бібліотекознавства Державної науково-педагогічної
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Комунальний заклад «Херсонська
Херсонської обласної ради

академія

неперервної

освіти»

11.45-12.30 – Підсумкове пленарне засідання.
Хемчян Ірина Іванівна – завідувач відділу наукового та
прикладного бібліотекознавства Державної науково-педагогічної

бібліотеки України
співкерівник секції

ім. В. О. Сухомлинського НАПН України,

Неннова Олена Василівна – завідувач науково-методичної
лабораторії перспективного педагогічного досвіду КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти», секретар секції

Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки
«Рожева зала»
11.45-12.15
Творець»

–

«Василь

Сухомлинський:

Людина.

Педагог.

Прем’єра вистави бібліотечного літературного театру «ЧайКа».

12.15-13.15 – Обід
«Зелена зала»
13.15-14.15 – «…Треба навчити кожного вихованця мандрувати у
світі книжок». (В.О.Сухомлинський) Ситан.
Введення в тему:
З пеклом в душі книги не читаються: гуманістична педагогіка
В. Сухомлинського і читання дітей та підлітків
Гич Галина Миколаївна – кандидат педагогічних
наук, доцент, в.о.
завідувача кафедри мовнолітературної
та
художньо-естетичної
освіти
Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти
Модератори: Попова Н.Ф., Гич Г.М., Роскіна Т.І., Жайворонок Т.А.
14.15-14.30 - Підведення підсумків

14.30-15.00 - «…Найважливіші вогнища духовної культури –
бібліотеки». (В.О.Сухомлинський)
Професійна екскурсія з інтерактивними компонентами – за
бажанням учасників.
Крижановська О.В., заступник директора з організації бібліотечного
обслуговування Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім.
Дніпрової Чайки
Попова Н.Ф., заступник директора з наукової роботи Херсонської
обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки

Робоча програма візиту оргкомітету НПК та Всеукраїнських
педагогічних читань

«Рожева зала»
14.00-14.35 – «Василь Сухомлинський: Людина. Педагог.
Творець»
Прем’єра вистави бібліотечного літературного театру «ЧайКа» (у
форматі «театр-кафе»)
Крижановська О.В., Звягінцева Н.Д.

14.35-15.00 – Авторські читання поетичних творів школярів,
написаних за мотивами творчості В.О.Сухомлинського.
Екскурсія бібліотекою. Бардашевська А.І.

