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Комунальний вищий навчальний заклад
«Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради
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ПРОГРАМА
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«РОЛЬ ДИТЯЧОЇ КНИГИ У ФОРМУВАННІ
ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ»
5-7 квітня 2017 року
м. Херсон

5 квітня
Сесія 1.
Місце проведення: Комунальний навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
(вул. Покришева, 41)
8.00- 10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-13.00
13.00-13.40
13.40-14.40

14.40-15.40

15.40-16.00

- Прибуття та реєстрація учасників.
- Офіційне відкриття конференції.
- Привітання учасників. Виступи творчих дитячих колективів (ясла-садок № 13, НВК № 7, колектив НВК
№ 48 Херсонської міської ради)
- Пленарне засідання
(доповіді та виступи учасників)
- Обідня перерва.
- «Велика книга читацьких рекордів Херсонщини». Святковий фінал та церемонія нагородження
переможців конкурсу «Найкращий читач України 2017» обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Шкільна бібліотека 2017».
- Робота в секціях:
Секція 1. Проблема дитячого читання в сучасному освітньо-культурному вимірі (ауд.202).
Секція 2. Психологія читання (мала конферец-зала).
Секція 3. Значення художньої літератури у формуванні творчих здібностей дошкільника (велика
конференц-зала).
Секція 4. Місце бібліотеки в процесі формування свідомого читача (ауд.101).
Переїзд до Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.
(Робота за окремою програмою)

У перервах між заходами – ознайомлення з виставкою експозицією НПК у фойє Академії.
Сесія 2.
Місце проведення: Херсонський Таврійський ліцей мистецтв Херсонської міської ради (вул. Вишнева, 44)
16.00-17.00

6 квітня
Сесія 3. Місце проведення: Комунальний заклад «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської
обласної ради (вул. Гімназична, 21) (9.00-16.00)
Група бібліотечних працівників: НВК «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, вул. Молодіжна, 33
(9.00-11.00)
Групи
Вчителі початкової школи
Психологи
Працівники ДНЗ
Бібліотечні
учасників:
працівники
9.00- 10.00
- «Під крилом Дніпрової
- «Під крилом Дніпрової Чайки». Оглядова
Робота на базі ШБІЦ
Чайки». Оглядова екскурсія по екскурсія по бібліотеці
НВК «Школа
бібліотеці
гуманітарної праці»
10.00-10.20
- Перерва на каву. «Блакитна зала».
Херсонської обласної
Знайомство з продукцією видавництва «Освіта» (представники видавництва),
ради.
провідних видавництв України («Учбова книга») Фойє І та ІІ поверху.
Модератори:
10.20-11.00
- Підсумки конкурсу на кращу анімацію/буктрейлер/комікси . Нагородження
Гордієнко А.І.,
переможців. «Рожева зала». Модератор: Комінарець Т.В., Крижановська О.В.
Бардашевська А.І.,
Лихожон Т.В.
11.00-11.40
Майстер-клас «Використання скрайбМайстер-клас «Фольклорний і
Переїзд до бібліотеки
презентації в ДНЗ»
літературнийМайстер-клас
твір як складова
ім.Дніпрової Чайки
Земнухова Л.А. , вихователь ДНЗ №6
дошкільної системи освіти: теорії і
«Теремок» м. Скадовська
практика»
Горбонос Ольга Вячеславівна, кандидат
філологічних наук, доцент загально
університетської кафедри світової
літератури та культури ім. проф.
О.Мішукова ХДУ
«Рожева зала».
11.40-12.20
- Майстер-клас «Навчальна психолого-педагогічна експертиза друкованої продукції Презентаційний
для вихованців ДНЗ та учнів початкової школи»
майданчик:
КЛЮЧ.

Групи
учасників:
12.00-12.40

12.40-13.20
13.20-14.00

14.00-15.00

Коченгіна Маріанна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, Харківська академія Презентація ресурсу.
неперервної освіти
«Блакитна зала»
«Рожева зала». Модератор: Комінарець Т.В.
Модератори:
Гордієнко А.І.,
Бардашевська А.І.
Вчителі початкової
Психологи
Працівники ДНЗ
Бібліотечні
школи
працівники
Майстер-клас «Використання продуктів медіаосвіти Майстер-клас «Риторичний
Використання ігрових
у навчально-виховному процесі початкової школи». work-shop»
компонентів у
Курінкова Олена Миколаївна, учитель початкових
Курінна Алла Феліксівна, заохоченні дітей до
класів Новокаховської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
кандидат педагогічних наук, читання. Авторська
Новокаховської міської ради
доцент кафедри філософії презентація.
«Рожева зала»
та суспільно-гуманітарних «Блакитна зала»
Модератор: Стребна О.В.
дисциплін
Запорізького Модератори:
обласного
інституту Гордієнко А.І.,
післядипломної педагогічної Бардашевська А.І.
освіти
«Зелена зала»
Модератор: Комінарець Т.В.
Обідня перерва
Презентація навчального посібника «Я вивчаю та
Презентаційний майданчик:
створюю мистецтво»
Видавництво «Ранок».
Сліпіч Юлія Володимирівна, директор Дитячої
«Зелена зала»
художньої школи Херсонської міської ради,
Модератор: Лісова Г.В.
кандидат педагогічних наук, доцент, викладач
кафедри теорії і методики дошкільної, початкової
освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» «Рожева зала»
Модератор: Ракша А.Б.
Зустріч із Сашком Дерманським
Зустріч з Мариною Павленко
«Блакитна зала»
«Рожева зала»

15.00-16.00

Зустріч з Мариною Павленко
«Блакитна зала»

Зустріч із Сашком Дерманським
«Рожева зала»

Із 16.00

Екскурсія містом, з відвіданням дитячої художньої галереї «Синій кіт»

7 квітня
Сесія 4. Місце проведення: Херсонський ясла-садок № 5 Херсонської міської ради (вул. Ливарна, 5)
Переїзд до базових шкіл, ДНЗ та бібліотек
9.00-9.30
9.30-10.30
Показовий захід, спільно з ВО 1-4 кл. ХОБД ім. Дніпрової Чайки
Бібліотекарі, дошкільники
9.30-10.30
Молодша школа, психологи –Херсонський НВК «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа ІІІІ ступенів» - гімназія №56 Херсонської міської ради
10.30-11.00
Переїзд до РІПО
11.00-12.00
«ФантФест». Святкове підведення підсумків IV відкритого конкурсу творів у жанрі фантастики та фентезі.
12.00-12.30
Обідня перерва

Сесія 5. Місце проведення: Комунальний навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
обласної ради (вул. Покришева, 41)
12.30-14.00
Роль книги і читання у формуванні особистості дитини в сучасному світі.
Обговорення проблеми у форматі «ситан».
14.00-14.30
Підбиття підсумків науково-практичної конференції. Обговорення та ухвалення Рекомендацій конференції.

