Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Дистанційна форма навчання на час карантину 
з  01.04 по 24.04.2020 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 




02.04

	Засади вимірювання та норми оцінювання й редагування кількості, новизни, цінності, компресованості інформації у тексті
	Соціальні норми редагування

Нормативно-законодавча база та межі втручання редактора в авторський оригінал 



ndemch@ukr.net
biloysova@ukr.net
8.04
Композиційні норми редагування: композиційні норми та шаблони 
Рубрикація як модель композиційної структури повідомлення 

Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури.
Законспек-тувати матеріал, здійснивши виписку тез.
09.04
список основної та допоміжної літератури надіслано на e-mail групи

8.04
Історія розвитку редагування: період нагромадження редакційних фактів
Логічні норми редагування

Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури.
Законспек-тувати матеріал, здійснивши виписку тез.
16.04
список основної та допоміжної літератури надіслано на e-mail групи

9.04

Види композиції (оповідна, діалогова, вкладна, циклічна, описова, наукова, ієрархічна, архівна, гіпертекстова, комбінована)
Кореляція композиції із жанром, видом і метою тексту
Поняття композиційної одиниці
Класифікація композиційних одиниць
	Види рубрик,способи їх нумерації, способи рубрикування




16.04

Норми редагування понять 
Норми редагування тверджень 
Норми редагування виводів 
Норми редагування доведень 
Норми редагування зв'язків між елементами повідомлення 
Норми модальних логік 




22.04
Історія розвитку редагування: період функціонування редагування як науки (виникнення теорії редагування, класичне і комп’ютерне редагування)
Лінгвістичні норми редагування

Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури.
Законспек-тувати матеріал, здійснивши виписку тез.
23.04
список основної та допоміжної літератури надіслано на e-mail групи

22.04
Психолінгвістичні норми редагування 
Мисленнєве опрацювання повідомлення 
Словниковий запас реципієнта 

Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури.
Законспек-тувати матеріал, здійснивши виписку тез.
30.04
список основної та допоміжної літератури надіслано на e-mail групи

23.04

Норми для рівня елементарних знаків (графем і звуків) 
Норми для рівня морфем 
Норми для рівня слів 
Норми для рівня словосполучень 
Норми для рівня речень 
Норми для рівня надфразних єдностей 
Норми для рівня блоків 
Норми для рівня дискурсу 






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


