Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Дистанційна форма навчання на час карантину з 4.04. по 24.04 2020 р.

Навчальна дисципліна   Теоретико-методичні основи бібліографії: Бібліографічний опис документів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  (ОП)_029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Група КМБ-11

Лекції читає доц. Біловус Г. Г.     Веде практичні заняття асист. Олійник Є. Г.


Час проведення заняття (за розкладом)

Тема заняття (за силабусом)

Завдання 
для студентів

Термін викона-ння 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 




06.04.2020 (понеділок)
2 пара
10.10-11.30
Однорівневий бібліографіч-ний опис

Опрацювати теоретико-мето-дичний матеріал
до 08.04.2020
- комунікація через е-пошту викладач-студенти;
- елементи тексту лекції;
- методичні вказівки: Бібліографіч-ний опис документів / Галина Біловус, Євангеліна Чирук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 25–26;
- список рекомендованої літератури (див. e-mail групи)
e-mail: bilovushalyna@gmail.com
адреса персональної сторінки: 
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/bilovus-halyna-hryhorivna
halyna.bilovus@lnu.edu.ua
09.04.2020 (четвер)
4 пара
13.30-14.50

Однорівневий бібліографіч-ний опис: 
1) однорівневий бібліографічний опис довідкових видань і навчаль-ної літератури;
2) опис документів із різним читаць-ким призначенням (перекладів, пере-робок, переказів, інсценувань, ско-рочених викладів і обробок);
3) специфіка опису матеріалів конференцій, симпозіумів, конгресів, круглих столів, читань;
4) оформлення під назвою або під заголовком, що містить ім’я особи, бібліографічних посібників;
5) особливості опису авторефера-тів дисертацій.
Скласти бібліо-графічний опис кожного із зазначених у темі видів документів
до 12.04.2020
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- список рекомендованої літератури
е-mail: prostoya11@gmail.com
адреса персональної сторінки на сайті кафедри: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/chyruk-evanhelina-hordijivna
13.04.2020 (понеділок)
2 пара
10.10-11.30

20.04.2020 (понеділок)
2 пара
10.10-11.30
Специфіка бібліографіч-ного опису різних типів документів (4 год)

Опрацювати теоретико-мето-дичний матеріал
до 15.04.2020,



до 22.04.2020
- комунікація через е-пошту викладач-студенти;
- елементи тексту лекції;
- методичні вказівки: Бібліографіч-ний опис документів / Галина Біловус, Євангеліна Чирук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 27–29;
- список рекомендованої літератури (див. e-mail групи)
e-mail: bilovushalyna@gmail.com
адреса персональної сторінки: 
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/bilovus-halyna-hryhorivna
halyna.bilovus@lnu.edu.ua
16.04.2020 (четвер)
4 пара
13.30-14.50

Специфіка бібліографіч-ного опису різних типів документів: 
1) бібліографіч-ний опис нотних і образотворчих видань, аудіо-візуальних мате-ріалів (кіно-, фото-, фонодоку-ментів); 
2) характерні особливості опису архівних документів, картографічних видань.
Скласти бібліо-графічний опис кожного із зазначених вище видів документів
до 19.04.2020
- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- список рекомендованої літератури
е-mail: prostoya11@gmail.com
адреса персональної сторінки на сайті кафедри: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/chyruk-evanhelina-hordijivna
23.04.2020 (четвер)
4 пара
13.30-14.50

Специфіка бібліографіч-ного опису різних типів документів: 
1) методика скла-дання бібліогра-фічних описів електронних ресурсів різних видів; 
2) бібліографічне оформлення нормативно-технічних і неопублікованих документів;
3) оформлення бібліографічних записів при складанні спис-ків літератури до наукових робіт, прикнижкових та пристатейних бібліографічних списків.
Скласти бібліо-графічний опис кожного із зазначених вище видів документів

- комунікація через е-пошту викладач-студенти; 
- список рекомендованої літератури
е-mail: prostoya11@gmail.com
адреса персональної сторінки на сайті кафедри: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/chyruk-evanhelina-hordijivna

Викладач  _________________                                                                                        Завідувач кафедри    _____________________ 


