Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Дистанційна форма навчання на час карантину з 12. 03. по 3.04 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 




16.03.2020
Біологічні основи бібліопсихо-
логії
 
	Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 
	Підготувати матеріали доповіді за кожним пунктом плану.
	Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів.

4. Виконати індивідуальні завдання, а саме: 1. укласти аналітичні запитання за темою лекції; 2. робота у групах: відповісти на аналітичні запитання за темою лекції. 
Індивідуальні завдання надіслати  на е-скриньку викладача.
23.03.2020
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- елементи тексту лекції й список рекомендованої літератури надіслано на e-mail групи.

е-mail: ndemch@ukr.net
16.03.2020

	Створення теорії рефлексів як фундаменту книжкової справи.

Принцип подразнення – провідний рушійний елемент теорії сприйняття.
Елементи раціонального та ірраціонального у підсвідомості.
Фази реакції.
Рефлекси умовні та безумовні.
Слово як рефлекс.



- комунікація через е-пошту викладач-студенти

23.03.2020
Психофізіоло-гічні засади бібліопсихо-логії

	Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 
	Підготувати матеріали доповіді за кожним пунктом плану.
	Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів.
	Виконати індивідуальні завдання, а саме: 1. укласти аналітичні запитання за темою лекції; 2. робота у групах: відповісти на аналітичні запитання за темою лекції.

Індивідуальні завдання надіслати  на е-скриньку викладача.
30.03.2020
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- елементи тексту лекції й список рекомендованої літератури надіслано на e-mail групи.

23.03.2020

	Закони І. Тена,          О. Потебні, В. Гумбольдта як засадничі теорії бібліопсихології. 
	Вербальна, інтервербальна та супервербальна бібліопсихологія: розділи, ієрархія. 
	Проекції супервербальних конотацій.




- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 


30.03. 2020
Теорія мнеми

	Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 
	Підготувати матеріали доповіді за кожним пунктом плану.
	Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів.
	Виконати індивідуальні завдання, а саме: 1. укласти аналітичні запитання за темою лекції; 2. робота у групах: відповісти на аналітичні запитання за темою лекції.

Індивідуальні завдання надіслати  на е-скриньку викладача.
06.04.2020
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- елементи тексту лекції й список рекомендованої літератури надіслано на e-mail групи.


30.03.2020

	Вчення про мнему та принципи й фізіологічні підстави її формування, індивідуальна, соціальна, генетична мнема індивіда як реалізація генетично-спадкових особливостей. 

Енграма – мнема – екфорія. Закон енграфії. Закон ейфорії. Гомофонія. 
Слово і реальність. Закон проекції слова. 
Закон заповнення мнеми.


- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 

















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

