
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни  

«Методи і прийоми творчої діяльності бібліотекаря закладу освіти» 

Викладач – Щетиніна Світлана Володимирівна  

 

Посилання на відеозустріч 15.03.2023 р. о 13.10: 

https://meet.google.com/mrd-tdkt-ecv 

1. Проєктна діяльність як запорука творчої діяльності бібліотекаря закладу 

освіти. 

2. Бібліокешинг як комплексна форма масової роботи. Наведіть приклади. 

3. Бібліотерапія як особливий спосіб організації читання. 

4. Блог бібліотеки як засіб популяризації читання. 

5. Робота бібліотеки з творчо обдарованими учнями. 

6. Віртуальні книжкові виставки як сучасна наочна форма популяризації 

літератури. 

7. Бібліографічна продукція в електронному форматі. 

8. Соціальні мережі – креативний простір книгозбірні (вебсайт, нові медіа, 

соціальні мережі та інші інтернет-платформи). 

9. Медіакультура в бібліотечному просторі. 

10. Взаємодія дитини та медіа. Естетичні та креативні навички. Інтерактивні 

навички. Навички критичного аналізу.  

11. Як найкраще організувати бібліотечний простір у світлі вимог НУШ? 

Обґрунтуйте Вашу позицію.  

12. Дати визначення поняття «контент». Які існують вимоги до контенту 

бібліотечного сайта? 

  

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі есе 

(мінімальний обсяг – 2сторінки) із додаванням списку використаних джерел. 

Титульна сторінка має віддзеркалювати обране завдання (назву), інформацію 

про виконавця (прізвище, ім’я, по батькові, місце професійної діяльності, 

дату виконання). 
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*Виконані завдання просимо надіслати на e-mail: rvvidgu@ukr.net 

до 18 березня 2023 року (у темі листа зазначайте свої ПІБ, вид роботи та 

дисципліну). 
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