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на ITроект <<Формування iHTepecy до читання 1розвитку

читацькоi кулътури студентоькоiплоподi,,Книга у вiртуальному просторi">>

колективу uuropiu: д. фiлол. н. СiзовоТ К. Л., К. пед. н. БесшарточноТ о, L,

-. ъ;;;;. ". 
hп.п.Ъснко н. м., Хмiлъ-Чуприни в. в., що висунутий для участi

у конкурсномУ вiдборi пр.оектiв наукових дослiдженъ i розробок, якi

виконуютъся закладами вищот освiти та науковими установами, якi належатъ

до сфери уuравлiння MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, за рахунок коштiв

загаJIъного фонду державного бюджету

залучення молодi до читання i популяризацiя книги е актуалъними для

сучасноi УкраТни. Проект кФормування iHTepecy до читання 1 розвитку

читацькоi культури студентсъкоi моподi ,,книга у вiртуальному просторi">>

передбачас iнтеграцiю зусилъ рiзних стейкхолдерiв, а саме: закладiв вищоi

освiти, бiблiотечних установ, органiзацiй книготоргiвлi та засобiв масовоi

комунiкацiТ. Проект координуеться та виконустъся викладачами

кременчуцъкого нацiоналъного унiверситету iMeHi Михайла Остроградського

i розрахований на молоду громаду Кременчука,

проект передбачас розробку та наукове обrрунтування

психолого-педагогiчного впливу з метою формування iHTepecy

, програми

до читання

студентсъкоi молодi, пошук нових форп,t роботи в аспектi формування

читацьких культури i компетентностi, зокрема, органiзацiю спiвпрацi

студентiв унiверситету з бiблiотеками, книготорговелъними органiзацiями i

мiськими медiа з метою поIтуляризацii читання i промоцii книжкових видань,

у процесi реалiзацii проекту ITлануетъся проведення соцiологiчного

дослiдження серед студентiв Кременчуцького нацiоналъного унiверситету

iMeHi Михайла Остроградського щодо читацъких ушодобанъ та каналiв

отримання iнформацii про лiтературу;написання студентами анотацiй,

вiдгукiв, рецензiй з метою популяризацii нових книжкових видань;складання

прес-репiзiв та aHoHciB лiтературних заходiв;оформлення афiш, що

uовiдомляютъ про зустрiчi з авторами книг;створення буктрейлерiв та

промоцiйних роликiв книжкових виданъ;проведення рiзноманiтних KoHKypciB

та вiкторин (<Увах<ний читач), <<Читач року> тощо);створення контенту та



наIIовнення iнформацiею постiйних рубрик та спецпроектiв, присвячених

читанню та книзi; рекJlамно-гrолiграфiчнадiяльнiсть (пiдготовка та видання

флаерiв, листiвок, букшетiв, плакатiв тощо, що стосуються заходiв з

поIryляризацii читання та lrромоцiТ книжок) тощо,

Резулътати проекту нададутъ можливiсть узагаJIънити

систематизувати HayKoBi пiдходи до проблеми вивчення читацько1 кулътури

як складного феномену, пов'язаного з iнтелектуальним i кулътурним

розвитком особистостi. Розроблена авторами проекту гIрограма психолого-

педагогiчного вtIливу передбачае позитивний вплив

студентiв та розвиток ixHix творчих здiбностей, а

ефективноi комунiкацii мiж освiтнiми, соцiокулътурними установами та

медlа.
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на цiннiснi орiентацii

також наJIагодження
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