Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Дистанційна форманавчання на час карантину 
з 12. 03. по 3.04 2020 р.

Навчальна дисципліна Редакційне опрацювання тексту до друку
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  (ОП) 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Група  КМБ-11

Лекції читає доц. Демчук Н. Р.      Веде семінар асист. Білоусова Р. З



Час  проведення  заняття 
(за розкладом) 

Тема заняття (за силабусом) 



Завдання 
для студентів  





Термін виконання завдання


Допоміжні матеріали  
для дистанційного опрацювання  теми 
 (список рекомендованої л-ри, 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 




12.03

Помилки та їх види. 
Загальна і видавнича класифікації помилок.


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

19.03


Історія розвитку редагування, періодизація розвитку.
Нормативна база редагування. Види і типи норм.
Вибір і динамічність нормативної бази.


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

25.03

Формалізовані й неформалізовані методи редагування.
Класифікація та послідовність методів контролю.
Класифікація та послідовність операцій виправлення. 
Методи виправлення.
 Ефективність методів редагування.

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.
3. 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.
02.04
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- елементи тексту лекції й список рекомендованої літератури надіслано на e-mail групи.

25.03

Період існування редагування як практичної діяльності. 
Інформаційні та соціальні (юридичні, етичні, естетичні політичні) норми редагування тексту.  

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.
3. 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.
09.04
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- елементи тексту лекції й список рекомендованої літератури надіслано на e-mail групи.

26.03

Виникнення редагування, стагнація в редагуванні, відродження редагування. 
Параметричні, спискові, шаблонні, структурні, когнітивні, положеннєві, компаративістичні, спеціальні методи контролю.
Переставлення, видалення, заміна, вставлення, скорочення, опрацювання, перероблення як методи виправлення тексту. 
Спеціальні методи виправлення. Коректурні знаки. 


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


Викладачі  доц. Демчук Н. Р.                                        Завідувач кафедри                   доц. Демчук Н. Р.
			                   асист. Білоусова Р.З.


