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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема: Робота з періодичними виданнями та каталогами 

Мета: Розширити і поглибити знання студентів про роботу з 

періодичними виданнями і каталогами; отримати практичні навички роботи з 

реферативними і спеціальними журналами 

Час: 2 год. 

 

1.1 Порядок виконання роботи 

 

- представити викладачу виконане завдання для самопідготовки. 

Умову завдання наведено у п. 1.2; 

- проробити практичну частину; 

- виконати домашнє завдання. 

 

1.2 Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

а) вивчити конспект лекцій; 

б) опрацювати рекомендовану літературу; 

в) занести у зошит для практичних робіт такі матеріали: 

1) Структура системи науково-технічної інформації (НТІ). 

2) Види інформації: первинна, другорядна, їх особливості. 

3) Послідовність пошуку інформації. 

4) Особливості неперіодичних видань та їх спеціалізація, 

роботи для вузького кола спеціалістів (депоновані 

рукописи). 

5) Особливості побудови картотек і каталогів. 
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1.3 Практична частина 

 

При виконанні наукових досліджень необхідно вміти шукати та 

відбирати необхідну літературу, розрізняти види наукових творів та володіти 

знанням основ бібліографії. 

Завданням бібліографії є інформування читача про наявні друковані 

видання, відомості про які містять спеціально складені покажчики, каталоги, 

огляди, довідники, тощо. 

В залежності від змісту та цільової направленості літературна форма 

наукових творів може бути різною. 

Під час пошуку інформації дослідник найчастіше зустрічається із 

наступними видами наукових творів: реферат, тези доповіді, журнальна 

стаття, наукова доповідь, рецензія, монографія, брошура, автореферат, 

дисертація, анотація, підручник, методичний посібник, науковий зніт з теми 

досліджень. 

Реферат — коротке викладання в письмовому вигляді суті якого-

небудь питання або наукової проблеми. Реферат, складений на основі огляду 

літературних джерел, критично та всебічно розглядає все, що зроблено 

попередниками з даної теми. 

Тези доповіді в лаконічному вигляді представляють (подають) наукову 

інформацію про зміст доповіді, підготовленої автором, і публікуються для 

попереднього ознайомлення з основними положеннями автора. 

Журнальна стаття - науковий твір обмеженого обсягу (0,25-0,4 

друкованого аркуша або відповідно 5,5-8,8 сторінки машинописного тексту) 

з мінімальною кількістю графічних та інших ілюстративних матеріалів, який 

друкується (розміщується) у галузевих науково-технічних та виробничих 

журналах. Відноситься до первинних джерел інформації і є носієм 

оригінальних результатів. 

Наукова доповідь — науковий твір, в якому автором висувається 

основна ідея і необхідна аргументація для її обґрунтування. Для доповіді 
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надається обмежений час (10-15 хвилин). У зв'язку з цим основні положення 

доповіді повинні бути короткими. 

Рецензія — це стаття, в якій критично розглядається одна або декілька 

наукових творів з аналізом досліджень та оцінкою викладення, відзив про 

них. Рецензія друкується в газетах та журналах. 

Монографія — науковий твір, в якому всебічно та найбільш повно 

розглядається окрема проблема, тема або діяльність якого-небудь вченого. В 

них містяться об'ємні наукові дані, які супроводжуються довідковими 

даними, бібліографічними покажчиками та ін. 

Брошура — друковане видання невеликого обсягу (не більше 48 

сторінок), що видається у м'якій обкладинці. Це одна із зручних форм 

публікацій науково-популярного характеру. 

Автореферат — коротке викладення наукового твору, виконаного 

самим автором. Прикладом є автореферати дисертацій. 

Дисертація — наукова робота, яка публічно захищається для 

отримання вченого ступеня кандидата або доктора наук. 

Анотація — коротка характеристика книги або статті. В ній 

викладається їх основний зміст у вигляді переліку головних питань та 

вказується, що нового несе в собі даний друкований твір у порівнянні з 

іншими, спорідненими з ним за тематикою та цільовим призначенням. В 

кожному підручнику та учбовому посібнику анотація розміщується на 

звороті титульного аркуша. 

Підручник та методичний посібник відноситься до наукових творів, 

які використовуються для навчання. Вони повинні відповідати визначеній 

програмі і бути науковими за змістом, доступними за викладенням для 

відповідного контингенту читачів, давати ясні та чіткі формулювання понять 

та визначень, розмішувати матеріали в логічній послідовності, відображати 

зв'язок теорії з практикою. 

Науковий звіт — підсумковий результат науково-дослідної роботи, в 

якому освітлюється основна ідея, замисел дослідження та намічені напрямки 
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його виконання. У звіті розглядаються також опубліковані за звітний період 

наукові результати. Частина матеріалів може бути подана у вигляді додатків. 

Усі джерела інформації поділяються на 2 групи — первинні та 

вторинні. Первинні  джерела мають нові оригінальні результати, записи 

результатів вивчення, дослідження, розробки. До них відносяться монографії, 

журнальні статті, описи винаходів (патентів та авторських свідоцтв), 

збірники праць конференцій та тематичні збірники, дисертації. 

Первинними джерелами вони називаються тому, що інформація в них 

з'являється вперше. При цьому серед друкованих первинних джерел 

головними є статті в наукових журналах і патенти. 

Вторинні джерела інформації містять відомості про первинні. Вони г 

результатом переробки первинних джерел. До вторинних джерел інформації 

відносяться реферативні журнали, огляди, довідники, бібліографічні 

покажчики, словники, тощо. 

Літературний пошук рекомендується проводити за визначеним 

планом, який у загальному вигляді можна сформулювати так: 

1) Загальна інформація про проблему (за допомогою енциклопедій, 

довідників, підручників). 

2) Використання знайдених посилань для подальшого ознайомлення з 

проблемою. 

3) Пошук патентів, оглядів та монографій, ознайомлення з ними, 

використання з їх допомогою посилань на оригінальну літературу. 

4) Систематичний пошук із допомогою покажчиків реферативних 

журналів. 

5) Ознайомлення з рефератами. 

6) Ознайомлення з оригінальними роботами. 

При цьому в процесі пошуку слід звертати увагу на наступне: 

– по-перше, якщо кількість патентних публікацій за кожний 

наступний рік (протягом останніх 5-8 років) перевищує дані попереднього 

року, то напрямок досліджень - перспективний, а досліджувана тема - 
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безмірно актуальна; 

– по-друге, якщо кількість патентних публікацій приблизно однакова, 

то для проведення дослідження необхідно розробити паралельний 

(резервний) напрямок, а тому дослідження доцільно розширити; 

– по-третє, якщо кількість патентних публікацій за кожний рік 

зменшується, то тема дослідження не має достатньої новизни. В цьому 

випадку доцільно провести пошукові дослідження з метою знаходження 

нових способів, принципів, матеріалів. 

Для використання пошуку інформації користуються картотеками та 

каталогами. 

Картотека — це одна з найкращих систем для накопичення та 

зберігання даних про літературу. Картотека зручна у використанні. Ця 

система універсальна, її можна з успіхом використовувати її будь яких 

галузях знань. 

Картки на літературні джерела містять тільки бібліографічні описи: 

прізвище, ім'я, по-батькові автора, назву роботи, місце видання, видавництво, 

рік, кількість сторінок. Картки стали основою для створення різних за 

виглядом і призначенням каталогів. 

Каталог — це основний допоміжний засіб при підбиранні літератури. 

Вони є покажчиками друкованих творів, які є у бібліотеці. В бібліотеках 

використовують три типи каталогів: алфавітний, систематичний і 

предметний. 

Алфавітний каталог містить розміщені в алфавітному порядку 

прізвища авторів, або заголовки творів (якщо авторів більше трьох і якщо 

книга представляє собою збірник самостійних статей різних авторів), або 

назви організацій, що видають (якщо література відомча). Алфавітний 

каталог використовують під час пошуку вже відомої публікації. 

Систематичний каталог містить опис творів із галузей науки, 

техніки, мистецтва та інших дисциплін. Якщо відома тема пошуку, то він 

проводиться за систематичним каталогом за допомогою універсальної 
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десятинної класифікації інформаційних документів (УДК). Згідно з цією 

системою всі галузі знань поділяють на 10 класів, а кожний клас - на 10 груп, 

група - на 10 підгруп і т.д. 

Предметний каталог — являє собою алфавітний список різних 

понять, подібний предметному покажчику в книгах. Такий каталог 

використовується при відбиранні матеріалів із вузькоспеціальних питань. 

Каталоги відображують тільки фонди того книгосховища, в якому вони 

встановлені. 

 

1.4 Послідовність виконання практичної частини 

 

1) Відповісти викладачу на питання передлабораторного контролю. 

2) Провести літературний пошук за індивідуальною темою. 

3) Зробити висновки щодо особливостей роботи з періодичною 

літературою. 

 

1.5 Питання для самоперевірки: 

 

1) Роль НТІ в наукових дослідженнях. 

2) Структура і склад системи науково-технічної інформації  

України. 

3) Первинна інформація, її особливості і типи. 

4) Види видань науково-технічної літератури. 

5) Періодичні видання вузького профілю. 

6) Періодичні видання розширеного профілю. 

7) Картотека: призначення, особливості, зміст. 

8) Каталог, як засіб пошуку літератури. 

9) Алфавітний каталог: побудова, особливості. 

10) Систематичний каталог: побудова, особливості.  

11) Бібліографія, як галузь знань. 

12) Види бібліографії та їх призначення. 
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13) Енциклопедія, як вид інформації. 

14) Довідники, їх особливості як джерел НТІ. 

15) Огляд, як узагальнене джерело НТІ. 

16) Послідовність пошуку НТІ за заданою темою. 

17) Як треба працювати з реферативними журналами? 

18) Як треба працювати зі спеціальними журналами?  

   

 



 10 

Список літератури 

 

1. Бабицкий Л.Ф. Основи научных исследований/ Л.Ф.Бабицкий, 

В.М. Булгаков, Д.Г. Войтюк, В.И. Рябец. Киев: НАУ, 1999. - 228 с. 

2. Василенко П. М. Основи научных исследований/ П. М. Василенко, 

Л. В.Погорелый. Механізація сільського господарства. К.: Вища школа, 1985. 

- 266 с. 

3. Завалишин Ф. З. Методи исследований по механизации 

сельскохозяйственного производсттва/ Ф. З. Завалишин, М. Г. Мацнев: М.: 

Колос, 1982. -231 с. 

4. Крутов В.И. Основи научных исследований / В.И. Крутов, 

И.М. Грушко, В.В.Попов и др.; Под ред. В.И. Кругова, В.В.Попова - М: 

Висшая школа, 1989. - 400 с. 

5 Чус А.В. Основи технического творчества/ Чус А.В., Данченко В.Н. 

- К; Донецьк: Виша школа, 1983.-184 с. 

 



 11 
 



 12 

  

 


