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Лабораторна робота №4 

 

Тема: Створення бази даних наукових літературних джерел 

  

 Мета роботи: ознайомитися з методикою розроблення власної 

бази даних наукових джерел. 

 

 1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

 1.1. Завдання для самостійної підготовки: 

– мати уяву про поняття «актуальність» та «стратегія дослідження»; 

– ознайомитися з формами накопичення та аналізу літературних да-

них; 

– ознайомитися з методикою створення особистого архіву науковця. 

 

 1.2. Рекомендовані джерела інформації 

 1.2.1 Основи наукових досліджень: Підручник / В. Т. Надикто.  

Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС, 2017. 268 с. (§2.1…2.3). 

 1.2.2 Шейко В. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: 

Знання-Прес, 2003. – 295 с. 

 

 2 Вказівки з виконання роботи 

 

 2.1. Теоретичні положення 

 Стратегія проведення наукових досліджень передбачає, що пер-

шим кроком у досягненні поставленої мети є глибокий, осмислений 

аналіз літературних даних щодо стану справ у тому чи іншому дос-

ліджуваному напрямку. При цьому слід  фіксувати усі ті ідеї, які мо-

жуть стати базовими, узагальнюючими щодо даної проблеми. 
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 З часом у дослідника накопичуються різноманітні за формою та 

змістом документи: конспекти, рукописи, картотеки, вирізки, фотог-

рафії, касети, дискети тощо, які в сукупності утворюють особистий 

архів. Крім того, науковець має певну кількість книг, періодичних 

видань, інших видів опублікованих документів, що складають його 

особисту бібліотеку. 

Ведення власного архіву є обов'язковим для науковця. Оскільки 

обсяг інформаційних документів, використовуваних особисто, як 

правило, великий, то ці матеріали треба відповідним чином організу-

вати. Інакше значно утруднюється пошук необхідної інформації, 

знижується ефективність роботи. 

Перед початком роботи з науковими матеріалами науковцю слід 

завести робочий зошит-конспект. У ньому він може фіксувати вихідні 

дані документа, записувати власні міркування з розглядуваного пи-

тання, ставити перед собою задачі і завдання для наступної роботи 

тощо. 

 Кожен запис має бути пронумерований. Ще краще, коли парале-

льно з такими записами ведеться наукова база даних. Із сучасного 

програмного забезпечення найпростішим, але досить ефективним для 

цього є Microsoft Office Access. 

 

 2.2. Методичні вказівки до проведення заняття 

 

Ті здобувачі, які мають практичні навички роботи з базою Mi-

crosoft Office Access або іншою, можуть самостійно створити базу да-

них літературних джерел. Для прикладу вона може включати наступ-

ні позиції (рис. 1): 

– Номер ‒ номер того документу, який зафіксований дослідни-

ком у згаданому вище зошиті-конспекті; 

– ПІБ ‒ прізвища та ініціали авторів; 
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– Назва ‒ назва роботи (книги, статті, тез, реферату тощо); 

– Джерело ‒ джерело, номер і рік видання (видавництво книги, 

назва журналу тощо); 

– Код ‒ ключове слово, з допомогою якого можна створювати 

індексовані бази даних, здійснювати їх сортування та полегшувати 

пошук потрібного літературного джерела. 

 Аналогічна база даних може включати і інші позиції, наявність 

яких розробник визначає доцільним. 

 
 

Рис. 1 ‒ Приклад бази даних під назвою «Книга» 

 

 Здобувачі, які не мають навичок розроблення баз даних у сере-

довищі Microsoft Office Access або іншому, можуть скористатися роз-

робленою на кафедрі машиновикористання в землеробстві готовою 

розробкою ‒ базою даних літературних джерел під назвою «Книга» 

(див. рис. 1). 

 Після створення бази даних починається її систематичне запов-

нення дослідником. 
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 2.3. Структура звіту з лабораторної роботи 

 

 У якості доказу досягнення здобувачем мети, визначеної даною 

лабораторною роботою, він повинен представити зразок створеної 

ним власної бази даних літературних джерел. Кількість зареєстрова-

них записів у базі ‒ не менше 10. 

 База має бути представлена файлом, який відкривається у відпо-

відному програному середовищі. Для програмного середовища Mi-

crosoft Office Access такий файл повинен мати розширення *.mdb або 

*.accdb. 

 

 2.4. Контрольні запитання 

 

 2.4.1 Для чого науковцю потрібен персональний науковий архів; 

 2.4.2 Які роль у становленні дослідника відіграє створення і ви-

користання бази даних літературних джерел? 

 2.4.3 Які програмні середовища окрім Microsoft Office Access 

можна використовувати для створення бази даних літературних дже-

рел? 

  


