
Дистанційний курс 

«Журналістика в школі/Журналістика в бібліотеці: базові навички» 

(1 – 12 червня 2020 року) 

Вартість – 400 грн., для членів Української бібліотечної асоціації та 

філій – 300 грн. 

 

Для кого: вчителі, бібліотекарі. 

Навчаємось бути універсальним журналістом, працювати в конвергентній 

редакції і соцмережах, верстати газету, створювати подкасти, 

відслідковувати тренди.  

 

Організатори:  
● Харківське обласне відділення (філія) ВГО Українська бібліотечна 

асоціація 
● Дистанційна Академія ВГ «Основа» 
● Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 
 

Партнери: корпорація «Ранок», «Школа практичної журналістики», 

Харківська обласна бібліотека для юнацтва. 

 

Тривалість: два тижні + тиждень на завершення робіт. 

Платформа: MOODLE. 

 

Як зареєструватися на курс (до 31 травня 2020 р.): 

1. Заповнити заявку (обрати «Журналістика в школі/Журналістика в 

бібліотеці: базові навички»)  http://bit.ly/24UKBSU. 

2. Оформити договір (куратор Дистанційної Академії ВГ «Основа» 

надсилає на вказану під час реєстрації пошту). 

3. Сплатити вартість навчання ― 400/300 грн до 31 травня 2020 р. (за 

реквізитами, що надійдуть на вказану вами під час реєстрації електронну 

пошту). 

 

Увага! Сертифікати лише електронні. Їх отримають всі учасники із 

зазначенням кількості зароблених балів з максимально можливих. 

 

Тематичний план: 

 

1. Цифрова журналістика. Жанри сучасної журналістики. 

Вебінар: 1 червня, початок о 10.00, спікерка – Людмила Глазунова. 

43316672. Робота медіаконвергентних редакцій. Сервіси для створення 

шкільних/бібліотечних медіапроєктів. 

Вебінар: 2 червня, початок о 10.00, спікерка – Катерина Вірютіна. 

43316736. Підготовка та створення періодичного видання. 

Вебінар: 3 червня, початок о 10.00, спікерка – Вікторія Лужанчук. 

http://bit.ly/24UKBSU


43316800. Верстка газети в програмі Microsoft Publisher. 

Вебінар: 4 червня, початок о 10.00, спікерка – Вікторія Лужанчук. 

43316864. Просування школи/бібліотеки у соцiальних мережах. 

Вебінар: 5 червня, початок о 10.00, спікер — Олег Соцков. 

43316928. Подкасти: тренд журналістики. 

Вебінар: 8 червня, початок о 10.00, спікерка — Антоніна Тіщенко. 

43316992. Тренди у нових медіа та можливість їх використання у 

шкільній/бібліотечній журналістиці. 

Вебінар: 9 червня, початок о 10.00, спікерка — Людмила Глазунова. 

43317056. Лонгрід: створення і використання в навчальному процесі. 

Запис вебінару. Спікерка — Людмила Глазунова. 

43317120. Нотатка у мережі «Фейсбук». 

Запис вебінару. Спікерка — Людмила Глазунова. 

10. Кросплатформні сервіси: можливості для бібліотек. Опановуємо 

сервіс «Canva». 

Запис вебінару. Спікерка — Катерина Вірютіна. 

11.  Мобільні технології: як апгрейдити бібліотечний сервіс. Опановуємо 

сервіс «Kahoot». 

Запис вебінару. Спікерка — Катерина Вірютіна. 

 

Бонуси (для учасників курсу – безоплатно, для всіх бажаючих – з 

видачею окремих сертифікатів – вартість 69 грн.): 

 

12. Створюємо актуальний контент: практичні поради для бібліотек.  

Вебінар: 10 червня, початок об 11.00. Спікерка – Марія Медведська, 

заступниця директорки з менеджменту та проблемно-аналітичних питань 

ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для юнацтва». 

 

13. Новини: як підвищити рівень цитування в ЗМІ?  

Вебінар: 12 червня, початок о 15.00. Спікерка – Ірина Лянна, засновниця 

Школи практичної журналістики та Kharkov Storytelling Club. Експерт у 

сфері комунікацій (політичний PR). 

 

Загальна кількість годин – 104. 

 

Дистанційний курс – це: 

 
● вебінари онлайн – живе спілкування зі спікерами та учасниками; 
● доступ до записів вебінарів – можливість у зручний час слухати та 

переглядати; 
● можливість завантажувати презентації та додаткові матеріали; 
● закріплення знань на практиці (виконання «домашніх» завдань); 
● спілкування та обмін думками з колегами. 

 



За результатами навчання найкращі учасники отримують призи від 

корпорації «Ранок». 

 

Спікери: 

Глазунова Людмила Володимирівна – канд. наук із соціальних комунікацій, 

заступниця директорки з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 

головкиня ХОВ УБА; керівниця проєкту, тренерка «Школи бібліотечного 

журналіста»; організаторка, тьюторка та спікерка дистанційних курсів 

«Електронна бібліографія», «Бібліотека у цифровому середовищі. 

Кросплатформні сервіси та кросмедійний контент», викладачка Харківської 

державної академії культури (1999–2011, 2016–2019). 

Вірютіна Катерина Миколаївна –  завідувачка сектором інноватики та 

професійного розвитку відділу науково-методичної роботи ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка, координаторка і тренерка «Школи бібліотечного 

журналіста»; дизайнерка дайджесту бібліотечних інновацій «БібліоSpace»; 

адміністраторка блогу «Школа бібліотечного журналіста» 

(https://journalist-library.blogspot.com); тьюторка та спікерка дистанційного 

курсу «Бібліотека у цифровому середовищі. Кросплатформні сервіси та 

кросмедійний контент»; менторка прес-клубів бібліотек проєкту «ПУЛЬС» 

(IREX/АМУ) (2019 – донині). 

Лужанчук Вікторія Володимирівна – головна бібліотекарка сектору 

наукового управління і бібліотечної технології відділу науково-методичної 

роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка; тренерка «Школи бібліотечного 

журналіста»; верстальниця дайджесту бібліотечних інновацій 

«БібліоSpace»; редакторка газети Харківського гуманітарного університету 

«Народна українська академія» «Academia» (2012–2013 рр.). 

Соцков Олег Володимирович –  методист сектору інноватики та 

професійного розвитку відділу науково-методичної роботи ХДНБ ім. 

В. Г. Короленка; тренер «Школи бібліотечного журналіста»; автор-укладач 

дайджесту бібліотечних інновацій «БібліоSpace»; викладач  Коледжу 

Луганської державної академії культури і мистецтв (2010–2014); тренер 

Регіонального тренінгового центру Луганської ОУНБ ім. М. Горького (2010–

2014). 

Тіщенко Антоніна Анатоліївна –  провідна бібліотекарка сектору 

інноватики та професійного розвитку відділу науково-методичної роботи 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка, тренерка  проєкту «Школа бібліотечного 

журналіста». 

 

Контактні особи:  

Світлана Ткаченко (оплата курсу та документи) 

Telegram: @dist_academy  

Тел.: (057) 73-19-634 

+38(068) 37-54-634 

https://journalist-library.blogspot.com/


+38(066) 82-04-065  

E-mail: tutor.d.academy@gmail.com 

Глазунова Людмила (зміст курсу)  

E-mail: milaglazunova@gmail.com  

Тел.: +38-097-703-17-10 

 

Колеги, чекаємо на зустріч! 

 

mailto:tutor.d.academy@gmail.com
mailto:milaglazunova@gmail.com

