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консультацій слід писати на електронну пошту викладача або
дзвонити.
Дисципліна “Історія інформаційно-бібліотечної справи зарубіжних
країн” є нормативною дисципліною зі спеціальності 029
“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” для освітньої
програми першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в І
та II семестрах в обсязі 8 кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).
Сформувати систему теоретичних знань про теорію, терміносистему
й практику бібліотерапії як комплексної наукової дисципліни та
спеціальної діяльності, мета якої – корекція особистості за
допомогою читання (або прослуховування) спеціально підібраних
текстів та інших носіїв інформації, сутність бібліотерапевтичного
процесу в цілому, а також практичних навиків, що базуються на
основі конкретних методик і технологій.
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Тривалість курсу
Обсяг курсу

90 год.
32 години аудиторних занять, із них – 16 години лекцій, 16 години

Очікувані
результати
навчання

практичних занять і 88 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде:
знати:
 історію, загальні поняття й терміносистему бібліотерапії;
 основні положення бібліотерапевтичної антропології;
 основні напрями психотерапевтичного впливу тексту на
особистість;
 систему бібліотерапевтичних методів і практик.
у співпраці із фаховим психологом вміти:
планувати,
організовувати,
координувати,
проводити
бібліотерапевтичну діяльність із різними групами реципієнтів.

Ключові слова
Формат курсу
Теми

Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити
Навчальні методи
та техніки, які
будуть
використовуватися
під час викладання
курсу
Необхідне
обладнання
Критерії
оцінювання (окремо
для кожного виду
навчальної

Бібліотерапія,
казкотерапія,
бібліотерапевт,
когнітивістика,
читачезнавство, читання, соціоніка, бібліотерапевтична антропологія
Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого
розуміння тем
Тема 1. Бібліотерапія як наукова та навчальна дисципліна. Місце
курсу у системі підготовки фахівців спеціальності 029
«інформаційна, бібліотечна та архівна справа», предмет,
міжпредметні зв’язки та інформаційне забезпечення курсу.
Тема 2. Історія бібліотерапії: наукові школи, історіографія питання,
сучасний стан досліджень у Європі та США. Система підготовки
бібліотерапевтів: світовий досвід.
Тема 3. Бібліотерапія як соціальна технологія (основні поняття,
об’єкт, суб’єкт, принципи. методи, технології, характеристики,
процеси, учасники бібліотерапевтичної діяльності)
Тема 4. Бібліопедагогіка Д. Балики.
Тема 5. Читання у системі формування когнітивного стилю
індивідуальної стратегії утилізації інформації
Тема 6. Читачезнавство у науково-практичній парадигмі
бібліотерапії
Тема 7. Соціоніка як платформа бібліотерапевтичних практик XXI
століття
Тема 8. Казкотерапія як різновид бібліотерапії
Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ
Залік наприкінці семестру,
усний
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсу
«Основи бібліопсихології»
Презентація, лекції, колаборативне навчання, дискусія, підготовка та
захист студентами есе та наукових нарисів.

Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і
операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
нараховуються за наступним співідношенням:
• практичні: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів
30;

діяльності)

• контрольні (модульні) роботи: 55 % семестрової оцінки;
максимальна кількість балів 55;
• самостійна письмова робота на задану тему: 15 % семестрової
оцінки; максимальна кількість балів 15.
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.

Опитування

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

