
ПРОГРАМА 

проблемно-цільового навчання  
 

«Спеціалізовані бібліотеки України для дітей у контексті 

реформування» 
 

(16-20 травня 2016 р.) 

Категорія: заступники директорів обласних бібліотек для дітей  

та централізованих бібліотечних систем для дітей 

 

16 травня 
 

9.00 — 13.00 Заїзд та розміщення учасників проблемно-цільового навчання 

 

13.00 — 14.00 Реєстрація учасників навчання 

 

14.00 — 15.30 Професійний діалог «Бібліотека для дітей в умовах децентралізації» 

Турбаніст Т.М. – заст. генерального директора з 

науково-методичної роботи 

 

Орієнтовні питання: 

- бібліотека для дітей: роль і значення у бібліотечній системі держави; 

- регіональні заходи з питань формування об’єднаних територіальних громад; 

- законодавче врегулювання проблем місцевого самоврядування.  

 

  

15.30 — 17.00 «Фундамент єдності і миру – формування нового громадянина України: 

уроки любові» 

Квасниця І. Ю. – Президент Західно-Української 

Асоціації «Спадщина України», член Національної 

спілки журналістів України, педагог, вчений, 

етнограф, журналіст, письменник, громадський 

діяч 

 

17 травня 
 

9.00 — 10.00 Бібліотечний консалтинг «Дитячі бібліотеки України для дітей у контексті 

реформування» 

Гордієнко А.І. – генеральний директор 

 

10.00 — 11.30 Професійне спілкування «Спеціалізовані бібліотеки для дітей в умовах 

оптимізації та децентралізації» 

Кузілова Т.М. – зав. відділу науково-методичної 

роботи та бібліотечного маркетингу 

 

Орієнтовні питання: 

- маркетингова орієнтація бібліотечно-інформаційної діяльності; 

- нормативно-правові документи, що регламентують діяльність бібліотек для дітей: зміни та 

доповнення; 

- інтернет-версія базової мережі спеціалізованих бібліотек для дітей; 

- рубрика «Електронна бібліотека методико-бібліографічних матеріалів мережі спеціалізованих 

бібліотек для дітей». 
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11.30 — 13.00 Лекція «Новітні тенденції у сучасній дитячій книзі України» 

Марченко Н.П. – провідний бібліограф, кандидат 

історичних наук 

 

13.00 — 14.00 Обідня перерва 

 

14.00 — 17.00 Дискусійний обмін досвідом «Бібліотеки для дітей та громада: у пошуках 

ефективної взаємодії»  
Турбаніст Т.М. – заст. генерального директора з 

науково-методичної роботи 

Кузілова Т.М. – зав. відділу науково-методичної 

роботи та бібліотечного маркетингу 

Галета О.В. – зав. сектору впровадження 

інновацій та фахової періодики відділу науково-

методичної роботи та бібліотечного маркетингу 

 

Питання для обговорення: 

- основні принципи та класифікація соціального партнерства; 

- стан та шляхи взаємодії бібліотек для дітей з місцевою громадою; 

- сучасні тенденції розвитку соціального партнерства у регіонах: обмін досвідом. 

 

18 травня 
 

Заняття в Інституті публічного управління і кадрової політики Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв (за окремим планом). 

 

19 травня 
 

9.00 — 10.30 Ділове спілкування «Фактори впливу на промоцію книги та читання у 

дитячій бібліотеці» 

Шамаріна Т.В. — заст. генерального директора з 

бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів 

 

10.30 — 12.00 Практичний досвід «Співпраця дитячої бібліотеки та книжкових 

видавництв» 

Зіміна Н.В. — зав. сектору відділу обслуговування 

дітей дошкільного та молодшого віку 

 

12.00 — 17.00 Бібліотеки у соціокультурному просторі: партнерство та дієва співпраця 

 Національний музей літератури України; 

 Педагогічний музей України; 

 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

 

20 травня 
 

9.00 — 10.30 Практична школа «Google Analytics» – дієвий сервіс аналізу відвідуваності 

сайту» 

Дзюба Н.Й. – зав. відділу каталогізування 

 

10.30 — 12.00 Лекція «Формування медійно-інформаційної грамотності у сучасному 

суспільстві» 
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Хльобас Н.А. – зав. сектору методичного 

забезпечення мережі спеціалізованих бібліотек для 

дітей відділу науково-методичної роботи та 

бібліотечного маркетингу 

Орієнтовні питання: 

- інтернет у повсякденному житті; 

- діти та інтернет – цікаві цифри; 

- стан медіаосвіти у світі; 

- поради щодо безпечного перебування  в інтернеті  для  дітей та дорослих; 

- критичне мислення як запорука «здорового» засвоєння інформації.  

 

12.00 — 14.00 Засідання за круглим столом «Бібліотека для дітей — сучасний ресурс 

освіти та розвитку дітей у інформаційному суспільстві» 

Турбаніст Т.М. – заст. генерального директора з 

науково-методичної роботи 

Шамаріна Т.В. — заст. генерального директора з 

бібліотечно-інформаційного обслуговування ко-

ристувачів 

Кузілова Т.М. - зав. відділу науково-методичної 

роботи та бібліотечного маркетингу 

 

Питання для обговорення: 

- бібліотека для дітей як інститут соціалізації, інкультурації та культурної трансмісії 

особистості; 

- сучасна мережа науково-методичних центрів обласних бібліотек України для дітей: від теорії 

до практики; 

- за лаштунками глобального інформаційного суспільства: бібліотеки для дітей та велика 

політика. 

 

14.00 — 14.30 
 

Обмін думками та підведення підсумків проблемно-цільового навчання 

Турбаніст Т.М. – заст. генерального директора з 

науково-методичної роботи 

 

 
Підведення підсумків навчання 

Від’їзд учасників навчання 

 

 


