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Семінар-практикум на тему:

Виховання читача нового покоління:
з практики роботи педагогів та бібліотекарів
31 жовтня 2017 року
ПРОГРАМА

Херсон

«Рожева зала»
9.30-9.40 – Відкриття семінару-практикуму
Кияновський Артем Олександрович, директор навчально-виховного комплексу
«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних
наук, доцент, заслужений працівник освіти України
Бардашевська Анна Іванівна, директор Комунального закладу «Херсонська
обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради,
заслужений працівник культури України
9.40-10.20 – Читач як суб’єкт культури: до проблеми соціокультурної
інтеграції особистості
Нев’ярович Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент загально
університетської кафедри світової літератури та культури ім. проф.
О.Мішукова Херсонського державного університету, викладач літератури НВК
«Школа гуманітарної праці»
10.20-10.40 – «Велика польза от чтения книжного…» : аргументи ХХІ
століття.
Чернієнко Юлія Миколаївна, головний бібліотекар ВО 5-9 класів
ХОБД ім. Дніпрової Чайки
10.40-11.00 – Промоція читання для сучасної дитини: світовий досвід.
Попова Наталія Федорівна, заступник директора з наукової роботи
ХОБД ім. Дніпрової Чайки
11.00-11.05 – Зміна локації:
- вчителі молодшої школи – переходять до в «блакитної залі», ІІІ поверх
- вчителі старшої школи – до «зеленої зали», ІІ поверх
- вихователі й батьки – до відділу естетичного виховання, І поверх
11.05-12.45 – Паралельна робота у групах:
Час:
11.05-11.20

Вчителі молодшої
школи
«БібліоКре@тив» як
джерело новаторських
ідей на підтримку
дитячого читання.
Крижановська О.В.

Вчителі старшої
школи
«Короновані» автори
сучасної української
літератури. Огляд
книг письменниківпереможців конкурсів
та лауреатів премій
2016-2017 рр.
Кацарська Н.Ю.

Вихователі й батьки
«Краща Література
Юним Читачам» огляд-презентація
проекту.
Мішаткіна М.В.

Час:
11.20-11.50

Вчителі молодшої
школи
«Ігродром», або
Бібліотечні ігри на
підтримку читання
Ліпкіна А.Г.

11.50-12.20

«Краща Література
Юним Читачам» огляд-презентація
проекту.
Мішаткіна М.В.

12.20-12.45

Сучасна книга для
дитини-читача: нові
теми, нові імена.
Огляд-презентація.
Зубець В.О.

Вчителі старшої
школи
«Бібліотечні медіа
уроки»: веб-ресурс та
його наповнення.
Авторська
презентація однієї з
розробок.
Карпенко Л.В.,
завідувач бібліотеки
Комишанської
ЗОШ№26
Веб-проекти шкільної
бібліотеки у
просуванні книги та
читання.
Єжова Т.М.,
завідувач бібліотеки
АЛ ХДУ
«БібліоКре@тив» як
джерело
новаторських ідей на
підтримку дитячого
читання.
Крижановська О.В.

Вихователі й батьки
Літературні конкурси:
талановиті читачі
запрошуються!
Звягінцева Н.Д.

«Ігродром», або
Бібліотечні ігри на
підтримку читання
Франковська М.О.

«Короновані» автори
сучасної української
літератури. Огляд книг
письменниківпереможців конкурсів
та лауреатів премій
2016-2017 рр.
Кацарська Н.Ю.

12.45-12.50 – Перерва на каву.
Зміна локації: всі три підгрупи повертаються до «рожевої зали»
12.50-13.10 – Під крилом Дніпрової Чайки. Міні-вистава бібліотечного
літературного театру.
13.10-13.20 – У віртуальній «Вітальні Дніпрової Чайки». Огляд-презентація
веб-ресурсу.
Франковська М.О.
13.20-13.30 – Підсумки семінару-практикуму.

http://www.library.kherson.ua/

http://sgt.ks.ua/

