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1. Творчий бібліотекар в освітньому просторі: злам стереотипів.  

2. Бібліотеки закладів освіти у створенні віртуального освітнього 

середовища. 

3. Бібліотека НУШ як центр творчості та інноваційної педагогіки. 

4. Творча індустрія як засіб функціонування інформаційного суспільства.  

5. Цифрові проєкти бібліотек як складова освітнього середовища в умовах 

російсько-української війни. 

6. Сучасні інформаційні сервіси для задоволення потреб користувачів та 

протидії інформаційній агресії. 

  

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у письмовій формі 

(мінімальний обсяг – 2 сторінки) 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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