Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Дистанційна форма навчання на час карантину 
з 24.04 до 11.05.2020 р.





Навчальна дисципліна   ОСНОВИ БІБЛІОПСИХОЛОГІЇ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  (ОП)_029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Група КМБ-41__

Лекції читає доц. Демчук Н.Р.     Веде практичні заняття доц. Демчук Н.Р.


Час проведення заняття (за розкладом)

Тема заняття (за силабусом)

Завдання 
для студентів

Термін виконання завдання
Допоміжні матеріали для дистанційного опрацювання теми (список рекомендованої літератури, 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 




27.04

	Читання як особливий вид пізнавальної діяльності: механізми, стратегії, мультидисциплінарна природа цивілізаційного феномену 

Парадигма концепцій і теорій вивчення читання як підставового елемента системи соціальних комунікацій


- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 


04.05
Бібліопедагогіка 
Д. Балики як формально теоретична та прикладна наукова дисципліна

	Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури.

Підготувати наукове есе за одним із пунктів плану практичного заняття.

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


04.05

	Науково-методичне забезпечення підтримки й розвитку читання в Україні

Державні концепції розвитку читання: завдання, напрями, перспективи
Культурні константи регіональних програм розвитку читання


- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 


11.05
Вчення про бібліотерапію як науково-прикладну дисципліну: теоретично-термінологічний зріз, сфера застосування

	Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури.

Підготувати наукове есе за одним із пунктів плану практичного заняття.

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


11.05

	Рівні та розділи бібліопедагогіки. 

Сутність бібліопедагогічних настанов і сфера їх застосування. 
Діяльність Д.Балики на посаді директора Кабінету вивчення книги та читача при Українському науковому інституті книгознавства.
	Пріоритетні напрями діяльності, завдання та практичні здобутки у царині вивчення читача


- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 

















Викладач  _____________ доц.     Демчук Н.Р.                                                                                   Завідувач кафедри    ____________ доц. Демчук Н.Р.





