РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА
регіональної інтернет-конференції
із теми

«Роль книги у формуванні
ціннісних ставлень особистості»

12 – 30 листопада 2018 року
Рівне

Учасники


Методисти

районних,

міських

методичних

кабінетів,

центрів, методичних служб ОТГ, які відповідають за бібліотечні
фонди


Завідувачі

незалежно

від

їх

та

бібліотекарі

типу,

форми

бібліотек

власності,

закладів

освіти

розташування

та

підпорядкування.

Організаційний комітет
регіональної інтернет-конференції
Мельник Н.А.,

проректор з науково-методичної роботи Рівненського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Джаман Т.В., методист кабінету виховної роботи та позашкільної
освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Басараба

Н.А.,

завідувач

кабінету

інформаційно-комунікаційних

технологій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Адреса оргкомітету
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
33028, м.Рівне, вул.В.Чорновола, 74
Тел. (0362) 64-96-60
E-mаil: kvr-roippo@ukr.net
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Тематичні напрями роботи
регіональної інтернет-конференції
1. Шляхи формування професійних компетенцій шкільного та
публічно-шкільного бібліотекаря

для здійснення особистого

фахового розвитку та реалізації реформ у галузі освіти.
2. Організація професійної мережевої взаємодії та співпраці
фахівців з бібліотечної справи регіону.
3. Спільна робота бібліотекарів закладів освіти та вчителівпредметників.
4. Використання

стандартного

програмного

забезпечення

та

інтернет-сервісів у роботі бібліотекаря закладу освіти.
5. Організація

роботи

з

документами,

що

знаходяться

бібліотечних фондах.
Інформація про регіональну інтернет-конференцію
із теми «Роль книги у формуванні ціннісних ставлень
особистості»
Веб-портал «Освіта Рівненщини» http://rivneosvita.org.ua та
сайт РОІППО roippo.org.ua
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Контактні особи
Джаман Таміла Вікторівна, методист кабінету виховної роботи та
позашкільної освіти РОІППО, тел. (0362) 64-96-66 (організація
конференції).
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформаційнокомунікаційних

технологій

РОІППО,

тел.

(0362)

64-96-64,

(організаційно-технічний супровід).

Мова регіональної інтернет-конференції
Українська

Календар регіональної інтернет-конференції
 Прийом заявок та матеріалів до 25 листопада 2018 р.
 Розміщення матеріалів конференції на сайті РОІППО 30
листопада 2018 року.
 Ознайомлення

з

матеріалами

конференції

з

подальшим

обговоренням у режимі форуму з 30 листопада 2018 р.
Місце проведення
регіональної інтернет-конференції
інформаційно-освітнє середовище веб-порталу «Освіта Рівненщини»,
інформаційне середовище сайту РОІППО
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Роль книги у формуванні ціннісних ставлень особистості
Яковець

Надія,

Карасинського

шкільний
ЗЗСО

бібліотекар

І-ІІ

ступенів

Клесівської ОТГ
Використання

стандартного

програмного

забезпечення

та

інтернет-сервісів у роботі бібліотекаря закладу освіти
Мичка Марія, бібліотекар Немовицької
ЗОШ І -ІІІ ступенів Немовицької ОТГ
Подорож під назвою «життя»
Зюзіна

Валентина,

бібліотекар

Могилянівської ЗОШ І - ІІІ ступенів
Острозького району
Бібліотечно-інформаційний

медіацентр

Володимирецького

районного колегіуму (відеореклама)
Кібиш

Тетяна,

методист

Володимирецького відділу освіти
Олександр Никончук "Гаряча кров афганської війни".
З.Дідич «Фіалка тюремних мурів»
Шерстюк
Мащанської
району
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Людмила,

бібліотекар

бібліотеки Костопільського

Маща – свята земля серпанку і калини
Шерстюк
Мащанської

Людмила,

бібліотекар

бібліотеки Костопільського

району
Я із того краю родом…
Краплич Оксана, бібліотекар Козинської
бібліотеки Радивилівського району
Хто створює книги?
Кашперська

Галина,

бібліотекар

Рівненської класичної гімназії «Престиж»
Рівненської міської ради
Використання стандартного програмного забезпечення та
інтернет-сервісів у роботі бібліотекаря закладу освіти
Лариса

Лаптєва,

публічно-шкільної

завідувач
бібліотеки

Грем’яцької
Острозького

району
Видатні українці
Мартинюк
Рівненського

Марина,

економіко-правового

Рівненської міської ради
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бібліотекар
ліцею

Інформаційно-технічний супровід інтернет-конференції
Басараба

Наталія,

завідувач

інформаційно-комунікаційних

кабінету
технологій

Рівненського ОІППО
Підготовка сертифікатів учасникам інтернет-конференції
Басараба

Наталія,

завідувач

інформаційно-комунікаційних

кабінету
технологій

Рівненського ОІППО,
Лимич

Максим,

методист

інформаційно-комунікаційних
Рівненського ОІППО
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кабінету
технологій

.
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