Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

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

Навчальна дисципліна   Бібліотекознавство
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  (ОП)_029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Група КМБ-41__

Лекції читає доц. Колосовська О. М.     Веде семінар асист. Олійник Є. Г.



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 




12.03.2020
(15.05-16.25)


Термінологічна система бібліотечної галузі
1. Вивчити теоретичний матеріал
2. Ознайомитися з чинними стандартами України у серії «Інформація та документація»
3. Укласти анотований бібліографічний перелік ресурсів, що містять бібліотечні терміни (не менше 10 позицій)
До 17.03.2020

комунікація та усі допоміжні матеріали через е-пошту викладач-студенти
prostoya11@gmail.com

17.03.2020
(18.00-19.20)

Типологізація і класифікація бібліотек

 Вивчити теоретичний матеріал

До 19.03.2020
комунікація та усі допоміжні матеріали через е-пошту викладач-студенти
omkolos@gmail.com
19.03.2020
(15.05-16.25)


Типологізація і класифікація бібліотек
Проаналізувати особливості напрямів діяльності національних бібліотек (за їх сайтами)
До 24.03.2020

комунікація та усі допоміжні матеріали через е-пошту викладач-студенти
prostoya11@gmail.com

24.03.2020
(18.00-19.20)
Типологізація і класифікація бібліотек

Вивчити теоретичний матеріал
До 26.03.2020

Покликання на інтернет-ресурси:
комунікація та усі допоміжні матеріали через е-пошту викладач-студенти
omkolos@gmail.com
26.03.2020
(15.05-16.25)


Типологізація і класифікація бібліотек
Здійснити аналіз специфіки функціонування спеціальних бібліотек (за їх сайтами)
До 31.03.2020


комунікація та усі допоміжні матеріали через е-пошту викладач-студенти
prostoya11@gmail.com

31.03.2020
(18.00-19.20)
Бібліотечне фондознавство і ресурсознавство

Вивчити теоретичний матеріал
До 2.04.2020

комунікація та усі допоміжні матеріали через е-пошту викладач-студенти
omkolos@gmail.com
2.04.2020
(15.05-16.25)


Бібліотечне фондознавство і ресурсознавство
Виявити інформаційно-законодавчу базу формування, функціонування, використання та зберігання документного фонду бібліотек України
До 7.04.2020

комунікація та усі допоміжні матеріали через е-пошту викладач-студенти
prostoya11@gmail.com


Викладач  ________ доц. Колосовська О. М.                                                                              Завідувач кафедри    ___________ доц. Демчук Н. Р.


