Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Дистанційна форма навчання на час карантину 
з 10. 04. по 24. 04. 2020 р.

 Навчальна дисципліна   Теорія соціальних комунікацій
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  (ОП)   029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Група КМБ-31

       Лекції читає   ст. викл. Пугач Л. Ю.                                             Веде семінар  ст. викл. Пугач Л. Ю.     



Час  проведення  заняття 
(за розкладом) 

Тема заняття  (за силабусом) 



Завдання 
для студентів  

 



Термін виконання завдання


Допоміжні матеріали  
для дистанційного опрацювання  теми 
 (список рекомендованої л-ри, елементи текстів  лекцій, матеріали презентації,  покликання на інтернет-ресурси, де це розміщено, або ж вказівка на комунікацію через е-пошту викладач-студенти тощо)
Інформація про викладача:   
e-mail, адреса персональної сторінки на сайті кафедри / на платформі moodle тощо 



Лекція 

Семінарське /практичне 
заняття 




10.04.20 р.
13.30 – 14.50 год. (4 пара)


Тема 4. Усна комунікація. Перші дослідження невербальних засобів: взаємодія з аудиторією. Поняття «вербальна комунікація»: шляхи зародження. Міжособистісна, групова та масова комунікації.



1.Вивчити лекційний  (теоретичний) матеріал

2.  Підготувати доповіді:
- Етноутворююча функція мови;
- Світоглядна функція мови;
- Функція розвитку інтелекту;
- Природна мова – фундаментальний розділ пам’яті людства.

3. Підготувати реферат:
- Діяльність Е. Сепіра та Б. Уорфа;

4. Підготувати презентації: 
- Національно-культурна функція мови;
- Культурно-нормативна функція мови;
- Магічна функція мови.

5. Скласти 10 тестів до теми.

17.04.20 р.
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
-  список рекомендованої літератури та  елементи тексту лекції надіслано на e-mail старости групи.


Е-mail: ljubov.pugach@gmail.com
Адреса персональної сторінки на сайті кафедри:
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/puhach-lyubov-yurijivna 


17.04.20 р.
13.30 – 14.50 год. (4 пара) 

Тема 4. Усна комунікація. Перші дослідження невербальних засобів: взаємодія з аудиторією. Поняття «вербальна комунікація»: шляхи зародження. Міжособистісна, групова та масова комунікація.

.
24.04.20 р.
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
-  список рекомендованої літератури та  елементи тексту лекції надіслано на e-mail старости групи.

Е-mail: ljubov.pugach@gmail.com
Адреса персональної сторінки на сайті кафедри:
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/puhach-lyubov-yurijivna 

24.04.20 р.
13.30 – 14.50 год. (4 пара)
Тема 5. Комунікаційні бар’єри. Зародження та становлення штучної мови міжнародного спілкування Волапюк. Діяльність Й. М. Шлеєра. 


1.Вивчити лекційний  (теоретичний) матеріал

2. Підготувати презентації: 
- Міжнародна штучна мова Волапюк: історія виникнення;
- Постать Й. М. Шлеєра. 

3. Скласти 15 тестів до теми.

1.05.20 р.
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
-  список рекомендованої літератури та  елементи тексту лекції надіслано на e-mail старости групи.

Е-mail: ljubov.pugach@gmail.com
Адреса персональної сторінки на сайті кафедри:
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/puhach-lyubov-yurijivna 


Викладач  ст. викл. Пугач Л. Ю.                                                                                        Завідувач кафедри    доц. Демчук Н. Р.


