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Дисципліна «Основи бібліопсихології» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа” для освітньої програми першого (бакалаврського) 
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курсу 

Курс презентує одну із відомих доктрин природи інформування 

як когнітивної діяльності через дослідження основних учасників, 

засобів і процесів.   

Мета та цілі курсу Мета – представити бібліоспихологію як одну із теорій, що 

системно досліджують інформаційно-комунікаційну діяльність 
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взаємовідносин інформації та реципієнта у щонайширшому 
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Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять, із них – 32 години лекцій, 32 

години практичних занять і 56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

        знати історію створення та розвитку бібліопсихології, 

терміносистему теорії; біологічні та психофізіологічні засади 

бібліопсихології; теорію мнеми; концепцію бібліопсихологічних 

цінностей; основні напрями у дослідженні читання й читача XX-

XXI ст.; новітні доктрини, створені на основі бібліопсихолгії; 

         вміти  

використовувати закони, положення науково-теоретичної матриці 

бібліопсихології у практичній професійній діяльності фахівця 

системи соціальних комунікацій. 

Ключові слова бібліопсихологія, мнема, бібліопсихологічні цінності, читання, 

читач, читачезнавство, бібліопедагогіка 

Формат курсу змішаний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Бібліопсихологія як доктрина інформаційно-

комунікаційної діяльності  та навчальна дисципліна. Місце курсу 

у системі підготовки фахівця спеціальності 029 “Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа”.  

Тема 2. Біологічні основи бібліопсихології: теоретико-

термінологічна парадигма Психофізіологічні засади 

бібліопсихології: теоретична база, структура та ієрархія 

Тема 3. Теорія мнеми 

Тема 4. Концепція бібліопсихологічних цінностей 

Тема 5. Науково-теоретична матриця стратегій вивчення читання 

як соціокультурного феномену  

Тема 6. Читач як об’єкт дослідження бібліотпсихології. Основні 



етапи та провідні тенденції розвитку читачезнавства XIX – XXI 

ст. 

Тема 7. Вчення про бібліопедагогіку як науково-прикладну 

дисципліну: теоретично-термінологічний зріз, сфера застосування  

Тема 8. Бібліопедагогіка Д. Балики як формально теоретична та 

прикладна наукова дисципліна. Діяльність Кабінету вивчення 

книги та читача (УНІК). 

 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік наприкінці семестру, 

усний 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання, дискусія, підготовка 

та захист студентами есе та наукових нарисів. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних 

програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за таким співвідношенням:  

• практичні: 75 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50; 

• самостійна письмова робота на задану тему: 25 % семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 25. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, самостійна письмова робота на задану 

тему). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її 

передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, за контрольні (модульні) роботи, 

самостійну письмову роботу та (за необхідності) підсумкове 

опитування (колоквіум). При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 



цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 


