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Шкільні й дитячі бібліотеки
на допомогу медіаосвіті
Науково-практична конференція
19 квітня 2018

Херсон

Місце проведення НПК:
Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки
Вулиця Гімназична, 21

Регламент конференції:

Доповідь, співдоповідь – до 20 хв
Виступ – до 10 хв
Повідомлення – до 7 хв

ПРОГРАМА
9.00-9.30 – Реєстрація учасників науково-практичної конференції.
9.30-9.35 – Відкриття науково-практичної конференції
Думинська Світлана Віталіївна, директор Департаменту
культури,
туризму
та
курортів
облдержадміністрації
Кияновський Артем Олександрович, директор НВК «Школа
гуманітарної праці» ХОР, кандидат педагогічних наук
Рубан Руслан Іванович, депутат Херсонської міської ради, голова
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, кандидат економічних наук
Бардашевська Анна Іванівна, директор Херсонської обласної
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки
9.35-9.55 – Корпоративний проект «Основи медіаосвіти:
бібліотечна складова»: підсумки та завдання з практичного
впровадження
Попова Наталія Федорівна, заступник директора з наукової
роботи ХОБД ім. Дніпрової Чайки
9.55-10.10 – Вчимось на практиці: за підсумками серії майстеркласів шкільних бібліотекарів Херсону – учасників
корпоративного проекту
Давида Ольга Вікторівна, завідувач відділу бібліотечного
прогнозування та інновацій ХОБД ім. Дніпрової Чайки
10.10-10.20 – Партнерська відзнака. Урочисте вручення
подарункових сертифікатів шкільним бібліотекам-лідерам.

10.20-10.30 – Життя в епоху «Медіа», або впровадження занять
з інформаційної безпеки у роботу бібліотек Миколаївської
області
Щука
Наталія
Володимирівна,
провідний
бібліограф
Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені В. О. Лягіна
10.30-10.40 – Цифровий маршрут бібліотеки: власні
медіаресурси Центральної міської бібліотеки для дітей
ім.Ш.Кобера і В.Хоменка м.Миколаєва
Бондаренко Яна Леонідівна, завідувач відділу інформаційнокомунікативних технологій ЦМБ для дітей м.Миколаєва
10.40-10.50 – Перерва на каву.
10.50-11.10 – Формування медійної культури бібліотекаря
Картузов Костянтин Миколайович, директор Науковопедагогічної бібліотеки м. Миколаєва
11.10-11.20 – Психологічні аспекти розвитку критичного
мислення в роботі зі школярами в медіапросторі
Агачева Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії й
методики виховання, психології та інклюзивної освіти
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат
психологічних наук
11.20-11.30
–
Медіаосвіта
для
лідерів
шкільного
самоврядування: досвід співпраці Херсонської обласної
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки і Міського
учнівського парламенту м. Херсон
Ковач Ірина Миколаївна, завідувач Медіа-ценру ХОБД імені
Дніпрової Чайки, керівник міського медіаклубу «NaVi»
11.30-11.40 – Робота дитячих бібліотек Херсонської ЦБС з
цільовими групами щодо формування медіаграмотності
Лібіга Лариса Григорівна, головний методист по роботі з дітьми
Херсонської ЦБС
11.40-11.50 – Медіаосвіта, або як не потонути в
інформаційному дощі?
Супрун Анастасія, радник з питань комунікації Херсонського
центру розвитку місцевого самоврядування, експерт громадської
мережі «Опора»

11.50-12.00 – Авторський курс «Основи інформаційної
культури» у контексті медіаосвітніх проектів Школи
гуманітарної праці
Лихожон Тетяна Володимирівна, завідувач шкільного
бібліотечно-інформаційного центру НВК «Школа гуманітарної
праці» Херсонської обласної ради
12.00-12.45 – Обідня перерва
12.45-13.20 – «Проекції долі Миколи Куліша: драма у шести
локаціях. Повернення».
Театралізована презентація біобібліографічного веб-ресурсу з
ігровими компонентами.
Крижановська Ольга Володимирівна, заступник директора з
організації бібліотечного обслуговування ХОБД ім. Дніпрової
Чайки
Франковська Марія Олександрівна, головний методист ХОБД ім.
Дніпрової Чайки
13.20-13.30 – Аріозо Книги: блогосфера шкільної бібліотеки
Академічного ліцею ім. О.В.Мішукова
Єжової Тетяна Миколаївна, завідувач бібліотеки АЛ ХДУ
Херсонської міської ради
13.30-13.40 – «Читаючий вагон», або нові практики промоції
книги та читання.
Кухаренко Ганна Миколаївна, завідувач бібліотеки НВК №15
Херсонської міської ради
13.40-14.00 – Обговорення та схвалення Рекомендацій науковопрактичної конференції. Підсумки НПК.
Стойчева Ірина Богданівна, головний спеціаліст управління
освіти Херсонської міської ради

http://www.library.kherson.ua/
https://ks-school-libraries.blogspot.com/

