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Лабораторна робота №5 

ОСНОВИ ПОШУКУ, НАКОПИЧЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ 

НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Мета роботи – оволодіти основами пошуку, накопичення та 

опрацювання наукової інформації. 

 

1 Вказівки з самопідготовки до роботи  

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Вивчити: 

–правила ефективного засвоєння наукової інформації; 

–види джерел інформації;  

–особливості інформаційного пошуку при проведенні наукового 

дослідження. 

Скласти звіт по роботі: 

  номер, найменування та мета роботи; 

 правила ефективного засвоєння наукової інформації; 

 види джерел інформації;  

 особливості інформаційного пошуку при проведенні наукового 

дослідження. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Які є правила ефективного засвоєння наукової інформації? 

1.2.2 Які існують види джерел інформації?  

1.2.3 Що є особливо важливим для складання аналітичного 

огляду літератури з теми дослідження? 

1.2.4 Які джерела відносять до джерел первинної інформації?  

1.2.5 Які джерела відносять до джерел вторинної інформації?  

1.2.6 Що таке інформаційні продукти? 

1.2.7 Особливості інформаційного пошуку при проведенні нау-

кового дослідження. 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових дослі-

джень. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та 

організація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчаль-

ний посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 
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ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1 Правила ефективного засвоєння наукової інформації 

Кожне наукове дослідження після обрання теми починається з 

досконалого вивчення наукової інформації.  

Найважливішим чинником роботи над відібраною з теми дослі-

дження інформацією є самостійність праці науковця. Кожна сторі-

нка має бути неспішно проаналізована, обдумана щодо поставленої 

мети. Мета дослідження – це поставлена кінцева ціль, кінцевий ре-

зультат, на який спрямоване все дослідження. Тільки вдумливий, са-

мостійний аналіз прочитаного дозволить переконатися у своїх су-

дженнях, закріпити думку, поняття, уявлення. 

Дуже часто важливим чинником при опрацюванні тексту, інфо-

рмаційних матеріалів є наполегливість і систематичність. Часто, 

особливо при читанні складного нового тексту, чітко обдумати його 

з першого разу неможливо. Доводиться читати й перечитувати, до-

биваючись повного розуміння викладеного. 

Послідовне, систематичне читання поліпшує засвоєння матері-

алу, а відволікання зриває, порушує логічно налаштовану думку, ви-

кликає втому. Систематичне читання за планом з обдумуванням та 

аналізом прочитаного є набагато продуктивнішим за безсистемне 

читання. 

Слід зазначити, що повне й тривале запам’ятовування відбува-

ється не лише тоді, коли ми цього хочемо, але й тоді, коли цього ба-

жання немає, наприклад, при активному творчому читанні. 

Текст зберігається в пам’яті певний час. Поступово він забува-

ється. Спочатку після сприйняття інформації цей процес відбува-

ється найбільш швидко, а із часом темп уповільнюється. Так, у сере-

дньому через один день губиться 23–25 % прочитаного, через п’ять 

днів – 35, а через десять – 40 %. 

Повторювання – один з ефективних засобів запам’ятовування. 

Воно буває пасивним (перечитування декілька разів) та активним 

(перечитування з переказом). Другий спосіб є більш ефективним, 

оскільки в ньому поєднано заучування й самоконтроль. Іноді кори-

сно сполучати активне повторювання з пасивним. Важливо також 

правильно обрати час для повторювання. Враховуючи характер за-

бування, матеріал краще повторювати в день читання або на наступ-

ний день, а пізніше повторювати лише періодично і тільки те, що 

становить найбільший інтерес. 
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Неодмінною умовою аналізу відібраної для дослідження літера-

тури є запис прочитаного. Він дозволяє краще сприймати й засвою-

вати мате- ріал, а також зберігати його для подальшої роботи. Проте 

запис потребує додаткового часу. Тут важливим є правильний вибір 

способу запису прочитаного. Для цього застосовують виписки, ано-

тації, конспекти. 

Виписка – короткий (чи повний) виклад змісту окремих фрагме-

нтів (розділів, параграфів, сторінок) інформації. Це дозволяє в ма-

лому обсязі накопичити велику інформації. Виписка може стати ос-

новою для подальших творчих роздумів над темою дослідження. 

Анотація – це спресований, стислий і точний зміст першодже-

рела. Анотації складають на документ у цілому. Їх зручно накопичу-

вати на окремих картках чи аркушах. За їхньою допомогою можна 

швидко відтворити текст у пам’яті. 

Конспект – це докладний виклад змісту документу, джерела, яке 

аналізується. Головне у складанні конспекту – це вміння виділити 

раціональне зерно щодо теми дослідження. Повнота запису означає 

не обсяг, а все те, що є головним у даному документі. Для виділення 

головних думок можна в конспекті застосовувати підкреслювання. 

Конспект можна складати і за допомогою ксерокопій потрібних 

для дослідження матеріалів. Це спосіб зручний щодо заощадження 

часу для виконання дослідження. На сторінках ксерокопій статей, 

розділів з монографій тощо можна робити підкреслювання, запису-

вати власні думки щодо прочитаного, а також доповнення як на по-

лях, так і на звороті аркуша копії. 

Наявність виписок, анотацій, конспектів є неодмінною умовою 

проведення дослідження. Це особливо важливо для складання аналі-

тичного огляду літератури з теми дослідження (у дисертаціях це 

перший розділ). 

Складання огляду потребує не лише аналізу інформації, але й її 

класифікації та систематизації. Джерела можна систематизувати у 

хронологічному порядку або за темами аналізованого питання. 

Перший варіант складання огляду полягає в тому, що всю інфо-

рмацію систематизують за певними історичними проміжками. Для 

цього доцільно в історії досліджуваного питання виділити наукові 

етапи, що характеризуються якісними змінами. 

На кожному етапі літературні джерела слід піддати ретельному 

критичному аналізу. Для цього потрібно мати певну ерудицію, рі-
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вень знань. За умов такого критичного аналізу різні ідеї, факти, тео-

рії зіставляють одну з одною. Цінним є вміння науковця встановити 

етап в історії досліджуваного питання, визначити рубіж, після якого 

в даній темі з’явились ідеї, що якісно змінили напрям дослідження. 

У процесі активного аналізу виникають власні міркування, фор-

мулюються найбільш актуальні питання, що підлягають вивченню в 

першу чи у другу чергу, формуються уявлення. Усе це поступово 

створює фундамент майбутньої гіпотези наукового дослідження. 

Бувають випадки, коли у процесі аналітичного огляду науковець 

лише перераховує авторів і наводить анотації їхніх робіт, не вислов-

люючи при цьому власної думки. Такий пасивний, формальний 

огляд є неприпустимим. 

Другим варіантом складання огляду є тематичний огляд. Увесь 

обсяг інформації систематизують за питаннями досліджуваної теми. 

При цьому розглядають у першу чергу монографії, в яких підведено 

підсумок досліджень з даного питання. Далі аналізують статті та 

інші джерела. Другий варіант огляду є простішим, його застосову-

ють частіше, він вимагає менших витрат часу. Проте він не дозволяє 

проаналізувати наявну інформацію в повному обсязі. 

 

2 Види джерел інформації  

Для успішного виконання наукової роботи потрібно здійсню-

вати пошук необхідної інформації. Інформаційний пошук – це вияв, 

відбір та аналіз книг, статей та інших матеріалів за певними озна-

ками. З будь-якої науки, галузі знання чи проблеми у світі випуска-

ється незліченна кількість видань, інформація в яких часто дублю-

ється. Завдання полягає в тому, щоб у цьому потоці виявити оригі-

нальну найбільш цінну, актуальну на даний момент інформацію, яка 

подається у книзі, статті, будь-якому іншому джерелі в компактному 

вигляді, носить узагальнюючий характер, тобто містить максимум 

необхідних відомостей, має високий ступінь повноти. Значення та 

роль інформації полягають у тому, що без оперативної, повної та які-

сної інформації не може бути проведене будь-яке наукове дослі-

дження. Важливість для дослідника максимально швидкої й повного 

ознайомлення з джерелами необхідної інформації зумовлено її ста-

рінням унаслідок появи нових матеріалів або зниження потреби в 

ній. Інформація для розробників наукової проблеми під час наукових 

досліджень водночас є і предметом, і результатом праці. Ада вони 
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осмислюють і переробляють цю інформацію, а як результат наукової 

праці виникає специфічний продукт – якісно нова інформація. 

У період навчання в університеті кожен студент за допомогою 

викладача формує індивідуальну систему пошуку, яка включає різ 

способи й прийоми. Така система визначається культурою читання, 

також рівнем загальноосвітньої та професійної підготовки студент 

Відпрацьована система пошуку дозволяє з найменшими витратами 

сил і часу стежити за надходженням нової літератури, швидко й ра-

ціонально відбирати книги, статті та інші матеріали з конкретної 

теми, оперативно й повно вилучати з них необхідні відомості. 

Пошук інформації для навчальної та наукової діяльності прохо-

дить такі два етапи: 

перший етап – визначення теми пошуку і складання списку лі-

тератури для її вивчення; 

другий етап – пошук самих джерел для безпосереднього їх чи-

тання (перегляду) і вилучення потрібної інформації. 

Такий пошук називають повним. Проте часто при підготовці до 

семінарського заняття, заліку чи іспиту студент здійснює так званий 

частковий пошук за вже готовим списками літератури, які наведено 

у підручниках, методичних та навчальних посібниках, програмах і 

які складають викладачі спеціальних і загальнонаукових кафедр. 

Щоб інформаційний пошук був ефективним, слід насамперед 

чіт- ко визначити тему, за якою добирається література, а також хро-

нологічні, мовні, географічні межі, за якими вестиметься пошук ін-

формації. 

Хронологічні межі передбачають чітке уявлення про те, джерела 

яких років видання необхідні (це хронологічна глибина пошуку). 

Мовні межі виникають при пошуку літератури іноземними мовами 

(книги невідомою студенту мовою виявляться недоступними, і в та-

кому разі говорять про мовний бар’єр пошуку). Географічні межі ви-

значаються за місцем, в якому видано чи якому присвячено книгу. 

Усі існуючі джерела поділяються за змістом і характером по-

дання інформації на дві групи: 

• документальні, які дають інформацію за суттю теми (питання): 

монографії, підручники, навчальні посібники, наукові журнали, до-

відкові видання тощо; 

• бібліографічні покажчики, списки, огляди монографій, підруч-

ників, наукових статей та інших документальних джерел. 



79 
 

Інформацію за суттю теми – первинну інформацію – складають 

факти, ідеї, концепції, проблеми в різних поєднаннях і формах ви-

кладу. Вони знаходять відображення в науковій, навчальній, довід-

ковій літературі, що випускається у вигляді книг, брошур, журналів, 

бюлетенів, газет тощо. Разом з тим, існує така інформація, яку іноді 

неможливо знайти у книгах чи журналах. Вона міститься у так зва-

них спеціальних видах літератури: стандартах, описах винаходів і 

патентів тощо. 

До джерел вторинної інформації відносять бібліографічні дже-

рела – покажчики, списки, огляди літератури, бібліотечні каталоги. 

Бібліографічні джерела не дають безпосередньої інформації щодо 

суті питання, теми, але вказують документальне джерело, де ця ін-

формація міститься. Цілеспрямовано підібрані фонди документаль-

них і бібліографічних джерел мають бібліотеки, служби наукової ін-

формації, архіви, музеї. 

Спрямовуючою ідеєю всього аналізу інформації має стати об-

ґрунтування актуальності й перспективності передбачуваної мети 

наукового дослідження. Кожне джерело аналізують з позиції істори-

чного наукового внеску в розвиток даної теми. 

У процесі створення нової техніки, у випадку неповноти або не-

достатньої достовірності та неоперативності одержання інформації, 

практично неможливо скласти уявлення про кращі світові та вітчиз-

няні зразки, що спричиняє технічне відставання ще на стадії проек-

тування. 

Не менш важливе значення має завдання забезпечення наукових 

досліджень зручною для сприйняття інформацією про важливі нау-

кові досягнення, які були отримані в минулому. Таким чином, роз-

виток державної системи збору, опрацювання, зберігання, ефектив-

ного пошуку та передачі інформації з використанням найсучасніших 

методів і засобів (у першу чергу, обчислювальної техніки) є надзви-

чайно актуальним. Методи інформатики успішно застосовуються 

для створення ефективних інформаційних систем і є основою для ав-

томатизації наукових досліджень та проектування різних виробни-

чих процесів. 

В процесі розвитку інформатики можна виділити декілька на-

прямів: 

 технічний (інженерний), пов`язаний з утворенням обчислюва-

льної техніки та різноманітних автоматизованих інформаційно-по-

шукових систем; 
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 програмний, пов`язаний із забезпеченням ЕОМ програмами, 

що дозволяють реалізувати відповідні завдання; 

 алгоритмічний, пов`язаний із розробкою алгоритмів 

розв`язання різних теоретичних і практичних завдань і утриманням 

баз даних або банків даних. 

Інформаційні системи. Розроблення, створення й використання 

інформаційних систем для забезпечення широкого кола споживачів 

інформацією про досягнення науки і техніки – важливий розділ су-

часної інформатики. 

Інформаційні продукти – це сукупність уніфікованих відомос-

тей і послуг, поданих у стандартизованому вигляді. Прикладами мо-

жуть бути роздруковані результати пошуку в інформаційному ма-

сиві, спеціалізовані видання, аналітичні довідки тощо. Кожен тип ін-

формаційного продукту потребує специфічної технології його отри-

мання. У результаті цього відокремилися спеціалізовані та універса-

льні (інтегровані) інформаційні системи. 

З розвитком обчислювальної техніки і засобів зберігання інфор-

мації з`явилась можливість накопичення та зберігання великих ма-

шинних інформаційних масивів (баз даних). У зв`язку з їх широким 

розповсюдженням і розвитком методів та засобів перетворення цих 

даних на інформаційні продукти почала швидко розвиватися індуст-

рія інформації, тобто розпочався перехід до «безпаперової інформа-

тики». 

Бази даних можна розділити на бібліографічні й фактографічні. 

Бібліографічні бази даних містять так звану вторинну інформацію, 

тобто дані про публікації. Відповідна «первинна інформація» (власне 

публікації: книги, статті, патенти та ін.) зберігаються в іншому роз-

ділі інформаційної системи. Фактографічні бази даних містять у собі 

дані фактичного характеру і є кінцевим продуктом користування. У 

нашій країні бази даних створюються в загальнодержавних і галузе-

вих інформаційних органах, а також у провідних науково-дослідних 

інститутах. 

Кожному типу інформаційного продукту відповідає специфічна 

технологія його виробництва. Важливою складовою частиною цієї 

технології є певне програмне забезпечення у вигляді так званих па-

кетів прикладних програм (ППП). У тих випадках, коли кожному ін-

формаційному продукту відповідає свій ППП, останній відносять до 

проблемно-орієнтованих або функціонал них ППП. Якщо один і той 
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самий ППП дозволяє отримати декілька інформаційних продуктів, 

його називають інтегральним. 

Таким чином, до складу сучасного виробництва інформаційних 

продуктів входять: технічні засоби (ЕОМ, засоби тиражування й пе-

редачі інформації), бази даних, ППП. Для виробництва власне баз 

даних також потрібна своя інформаційна технологія. Так, із понят-

тям «база даних» тісно пов`язане поняття «банк даних». Це різновид 

інформаційної системи для накопичення великих об`ємів відносно 

однорідних взаємопов`язаних і змінних даних, їхнього оперативного 

оновлення та багатоцільового використання. До складу банку даних 

входять: база даних і комплекс засобів їхнього створення та викори-

стання (програмна система управління базами даних, мови, обчис-

лювальне обладнання, технології, персонал, методики). 

Із розвитком засобів зв`язку й обчислювальної техніки інформа-

ційні мережі все більше об`єднуються в єдину інфраструктуру, тех-

нічною основою якої є інформаційні мережі. Через них споживач 

отримує доступ практично до будь-яких банків даних, приєднаних 

до джерела. 

Нині існують системи наукової комунікації. Частина з них реа-

лізована у традиційній формі, через інформаційні центри та бібліо-

теки; деякі – через мережі даних. За таким (змішаним) принципом 

організовано постачання інформації споживачам у Державній сис-

темі наукової й технічної інформації (ДСНТІ) і, відповідно, в Між-

народній системі науково-технічної інформації (НТІ) країн світу. 

Структурною одиницею, яка  характеризує інформаційні ресу-

рси й інформаційні продукти з кількісного боку, є науковий доку-

мент, що містить науково-технічну інформацію і призначений для її 

зберігання й використання. 

Залежно від способу надання інформації розрізняють докуме-

нти: текстові (книги, журнали, звіти та ін.), графічні (креслення, 

схеми, діаграми), аудіовізуальні (звукозаписи, кіно, відеофільми), 

машиночитаючі (такі, що створюють базу даних на мікрофотоносіях 

та СД-дисках) та ін. Крім того, документи поділяють на первинні (що 

містять безпосередні результати наукових досліджень і розробок, 

нові наукові дані або нове осмислення відомих ідей і фактів) і вто-

ринні (що містять результати аналітично-синтетичного й логічного 

опрацювання одного чи декількох первинних документів або відо-

мостей про них). 
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Як первинні, так і вторинні документи поділяють на опубліко-

вані (видання) і неопубліковані. До первинних документів належать 

книги (неперіодичні текстові видання обсягом понад 48 с.). Книги і 

брошури поділяють на наукові, навчальні, офіційно-документальні, 

науково-популярні й, врешті решт, за галузями наук і науковими дис-

циплінами. Серед книг і брошур важливе наукове значення мають 

монографії, які є всебічним дослідженням однієї проблеми або теми 

і належать одному або декільком авторам, та збірники наукових 

праць, що містять низку наукових статей одного або декількох авто-

рів, реферати і різні офіційні або наукові матеріали. 

З метою навчання видаються підручники та навчальні посібники 

(навчальні видання). Це неперіодичні видання,  що  містять система-

тизовані відомості наукового й прикладного характеру, викладені  у 

зручній для засвоєння формі. 

Деякі видання, що публікуються від імені державних або гро-

мадських організацій, установ і відомств, називаються офіційними. 

Вони містять матеріали законодавчого, нормативного або директив-

ного характеру. 

Найоперативнішим джерелом НТІ є періодичні видання, що ви-

ходять через певні проміжки часу та з постійним для кожного року 

числом номерів. Традиційними видами періодичних видань є газети 

й журнали. До періодичних належать також видання з продовжен-

ням, що виходять через певні проміжки часу, з накопиченням мате-

ріалу. Такими виданнями є збірники наукових праць інститутів, ЗВО, 

наукових колективів, які публікуються без чіткої періодичності під 

загальною назвою «Праці», «Наукові вісники», «Відомості» та ін. 

До спеціальних видів технічних видань прийнято відносити нор-

мативно-технічну документацію, яка регламентує науково-техніч-

ний рівень і якість випущеної продукції (стандарти, інструкції, ти-

пові положення, методичні вказівки тощо). 

Важливе значення для виконання науково-дослідних робіт має 

патентна документація, яка є сукупністю документів, що містять 

дані про відкриття, винаходи та інші види промислової власності, а 

також дані про охорону прав винахідників. Патентна документація 

має високий ступінь достовірності, оскільки підлягає ретельній екс-

пертизі на новизну та корисність. До основних видів неопублікова-

них первинних документів можна віднести науково-технічні звіти, 
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дисертації, депоновані рукописи, наукові переклади, конструктор-

ську документацію, інформаційні повідомлення про проведені нау-

ково-технічні конференції, з`їзди, симпозіуми, семінари. 

Вторинні документи й видання поділяють на довідкові, оглядові, 

реферативні та бібліографічні.  

Довідкові видання (довідники, словники) містять результати те-

оретичних узагальнень, різні величини та їх значення, матеріали ви-

робничого характеру.  

Оглядові видання містять концентровану інформацію, отриману 

в результаті відбору, систематизації та логічного узагальнення відо-

мостей з великої кількості першоджерел, з певної теми  і за певний 

проміжок часу.  

Реферативні видання (реферативні журнали, реферативні збір-

ники) містять скорочений виклад первинного документа або його ча-

стини з основними фактичними даними та висновками.  

Бібліографічні покажчики є виданнями книжкового або журна-

льного типу, що містять бібліографічні описи випущених видань. 

Вторинні неопубліковані документи включають реєстраційні й інфо-

рмаційні карти, облікові листки дисертацій, покажчики депонованих 

рукописів і перекладів, інформаційні реклами. До них прийнято від-

носити також другорядні документи, які розповсюджуються за пере-

доплатою (Бюлетені реєстрації науково-дослідних і дослідно- конс-

трукторських робіт (НДР і ДКР), збірники рефератів НДР і ДКР 

тощо). 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, коли темпи на-

копичення і передачі інформації зростають, виникає протиріччя між 

виробництвом інформації та можливостями її споживання, переро-

бки і використання. Потрібні відповідні методики орієнтації науко-

вих працівників на найбільш продуктивний пошук і використання 

відповідних інформаційних матеріалів. 

Роз’яснення – це відомості про довкілля, про процеси, які здій-

снюються в ньому, про події і стан, що сприймаються людьми, які 

керують машинами та системами. Це одне із загальних понять науки, 

що означає певні відомості, сукупність якихось даних, знань, дета-

льна, систематизована подача певного відібраного матеріалу, але без 

будь-якого аналізу. 
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3. Особливості інформаційного пошуку при проведенні нау-

кового дослідження 

Знання опублікованої інформації дає змогу глибше осмислити 

науковий і практичний матеріал інших учених, дослідників, виявити 

рівень дослідженості конкретної теми, підготувати огляд літератури 

з теми. 

У нашій країні існує Державна система науково-технічної інфо-

рмації (ДСНТІ), яка складається з цілої низки науково-дослідних ін-

ститутів, а також центральних галузевих і республіканських центрів 

науково-технічної інформації і регіональних центрів науково-техні-

чної інформації. Існує також понад 3000 науково-технічних бібліо-

тек, які виконують роль центрів науково- дослідної інформації. 

Збирання, збереження та видачу інформації здійснюють довід-

ково- інформаційні фонди (ДІФ). В Україні є центральні, галузеві і 

місцеві (у НДІ, ВНЗ) ДІФ. У кожному ДІФ є основний і довідковий 

фонд. 

1. Основний фонд (книги, журнали, звіти, переклади тощо) розмі-

щується на полицях в алфавітному порядку за видами інформації. 

Дисертації, звіти, проектні матеріали й інші громіздкі матеріали мі-

крофільмуються зі зменшенням у 200 разів. 

2. Довідковий фонд представлений в основному в бібліографіч-

них та реферативних картках, які зберігаються в каталожних висув-

них шухлядах. Він містить головну картотеку, де вказані всі надру-

ковані та ненадруковані документи, що є в ДІФ, а також каталоги та 

картки. 

За алфавітним каталогом можна знайти будь-яку потрібну для 

дослідника інформацію за прізвищем автора, редактора чи назвою 

першоджерела. За систематичним каталогом можна знайти інформа-

цію з будь-якої потрібної галузі знань (екології, сільського господар-

ства, інформатики тощо). У реєстраційній картотеці періодичних ви-

дань знаходяться відомості про всі журнали, збірники, бюлетені 

тощо, що їх отримує та зберігає даний ДІФ. 

Картотека описів винаходів налічує відомості про патенти та ви-

находи. Є картотека стандартів і нормативів, а також цілий ряд ін-

ших картотек інформаційних матеріалів. 

Величезний обсяг фондової інформації є причиною того, що по-

шук потрібної для роботи довідки є справою нелегкою. Потрібну на-

укову інформацію дослідник отримує в бібліотеках та органах нау-

ково-технічної інформації. 
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Форми обслуговування читачів у бібліотеках майже скрізь одна-

кові: 

 довідково-бібліографічне обслуговування; 

 читальний зал; 

 абонемент або міжбібліотечний обмін (МБО); 

 заочний абонемент; 

 виготовлення фото і ксерокопій; 

 виготовлення мікрофільмів. 

Для опрацювання джерел з обраної теми використовують інфор-

маційно-пошуковий апарат бібліотеки. 

Існують кілька видів інформаційного пошуку: 

• ручний (за звичайними бібліографічними картками, картоте-

ками, друкованими покажчиками); 

• механічний (з мікрослайдів); 

• автоматичний ( за допомогою ЕОМ). 

У бібліотеках застосовується інформаційно-пошукова мова 

(ІПМ) бібліотечно-бібліографічного типу: універсальна десяткова 

класифікація (УДК) і бібліотечно-бібліографічна класифікація 

(ББК). УДК поділяє всі галузі знань на 10 основних класів (табл. 1), 

кожний з яких, у свою чергу, поділяється на 10 підрозділів, а кожний 

підрозділ – ще на 10 частин. 

Таблиця 1 

Універсальна десяткова класифікація 

Кодове позначення 

індексу знань 
Найменування індексу знань 

0 Загальний 

1 Філософія, психологія 

2 Релігія 

3 Суспільні науки, економіка туризму 

4 Філософія, мовознавство 

5 Математика, природничі науки 

6 Прикладні знання 

7 Мистецтво, прикладне мистецтво 

8 Художня література, літературознавство 

9 Географія, історія 
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Кожна наступна цифра, яка дописується до позначення основ-

ного класу, уточнює його. Чим більше знаків в позначенні, тим дета-

льніше розділене загальне поняття. 

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) – бібліотечна 

класифікація документів, заснована на системі таблиць ідентифіка-

торів. 

Методологічна основа класифікації – ділення по видах наук і 

явищах дійсності, на принципі їх субординації і розвитку. 

Основні розділи представлені двома системами нумерації: для 

масових бібліотек використовуються цифри, перший і другий ряди 

класифікації, для наукових, один ряд букв (табл. 2). 

Таблиця 2 

Бібліотечно-бібліографічна класифікація 

Зага-

льна 

Нау-

кова 
Галузь 

1 А Загальнонаукове та міждисциплінарне знання 

2 Б Природничі науки 

22 В Фізико-математичні науки 

24 Г Хімічні науки 

26 Д Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, ге-

ологічні та географічні науки) 

28 Е Біологічні науки 

3 Ж Техніка. Технічні науки 

31…32 З Енергетика. Радіоелектроніка 

33 И Гірнича справа 

34 К Технологія металів. Машинобудування. При-

ладобудування 

35…36 Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові вироб-

ництва 

37 М Технологія деревини, легкої промисловості, 

поліграфія, фотокінотехніка 

38 Н Будівництво 

39 О Транспорт 

4 П Сільське і лісове господарство. Сільськогос-

подарські та лісогосподарські науки 

5 Р Охорона здоров’я. Медичні науки 

6 С Суспільні науки в цілому 

63 Т Історія. Історичні науки 
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65 У Економіка. Економічні науки 

66 Ф Політика. Політичні науки 

67 Х Держава і право. Юридичні науки 

68 Ц Військова справа. Військова наука 

70…79 Ч Культура. Наука. Освіта 

80…84 Ш Філологічні науки. Художня література 

85 Щ Мистецтво 

86 Э Релігія. Містика. Вільнодумство 

87…88 Ю Філософія. Психологія 

9 Я Література універсального змісту 

 

Основою інформаційно-пошукового апарату бібліотек є ката-

логи. Це розташовані в порядку алфавіту картки з описом видань. В 

алфавітному каталозі – за прізвищами авторів та назвами публікацій 

незалежно від їх змісту; в предметному – картки з описом літерату-

рних джерел згруповані за предметними рубриками теж в алфавіт-

ному порядку основні каталоги формуються за принципом алфавіту 

або за принципом систематизації знань. Крім основних каталогів 

створюються допоміжні: каталог періодики, картотеки статей і реце-

нзій. Основними каталогами є систематичний і алфавітний. 

Алфавітні каталоги містять картки на книги, розташовані в 

алфавітному порядку прізвищ авторів чи назв, при цьому береться 

спочатку перша буква слова, за яким іде опис, потім – друга тощо. 

Систематичні каталоги містять картки на книги, в яких на-

зви робіт розташовані за галузями знань, згідно з діючою класифіка-

цією науки. 

Предметні каталоги містять картки з назвами творів з конк-

ретних проблем і питань одного змісту. 

Щоб користуватись каталогами, потрібно добре знати принцип 

їх побудови. Провідне місце належить алфавітним каталогам. По них 

можна встановити, які твори того чи іншого автора є в бібліотеці. 

Картки каталогу розставлені за першим словом бібліографічного 

опису книги: прізвища автора або назви книги, яка не має автора. 

Якщо перші слова співпадають, картки розставляються за другим 

словом. Картки авторів з однаковим прізвищем – за алфавітом їх іні-

ціалів тощо. 
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В систематичних каталогах картки згруповані в логічному по-

рядку за галузями знань. Послідовність розміщення карток відпові-

дає визначеній бібліографічній класифікації – УДК чи ББК. 

Довідковий апарат систематичного каталогу включає поси-

лання, відправлення, довідкові картки та алфавітно-предметний по-

кажчик. Посилання вказує, де вказують в якому відділі знаходиться 

література з даного питання. Предметний каталог концентрує бли-

зькі за змістом матеріали в одному місці, що дуже зручно для дослі-

дника. Ключем до каталогів бібліотеки знаходиться література з бли-

зького чи суміжного питання («див. також»), відправні карточки 

(«див.») по бібліографічних покажчиках. Вони можуть бути різними 

за своїм завданням, змістом і формою. 

Для визначення стану вивченості теми потрібно звернутись до 

інформаційних видань, які випускають інститути та служби науково-

технічної інформації, центри інформації, бібліотеки і охоплюють усі 

галузі господарства. Тут можна ознайомитись не лише з відомос-

тями про надруковані праці, а й з вміщеними ідеями та фактами. їх 

характеризує новизна поданої інформації, повнота охоплення дже-

рел і наявність довідкового апарату, що полегшує пошук і система-

тизацію літератури. 

Збір та обробку цих матеріалів в Україні здійснюють Книжкова 

палата України, Український інститут науково-технічної і економіч-

ної інформації (УкрІНТЕТ), Національна бібліотека України ім. В. І. 

Вернадського та інші бібліотечно-інформаційні установи загально-

державного або регіонального рівня. 

Основна маса видань названих установ поділяється на три види: 

Бібліографічні видання показують, що видано з питання, яке ці-

кавить дослідника; часто це сигнальні покажчики без анотацій і ре-

фератів. Їх цінність – у оперативності інформації про вихід у світ ві-

тчизняної і зарубіжної літератури. Реферативні видання містять пу-

блікації рефератів з коротким викладом змісту первинного докуме-

нта, фактичними даними і висновками (експрес інформаційні, рефе-

ративні журнали, збірники тощо), наприклад: РЖ «Економіка. Еко-

номічні науки». Виданням Книжкової палати України є бібліографі-

чні покажчики: «Літопис книг», «Літопис газетних статей», «Нові 

видання України» тощо. 

Для пошуку та аналізу літератури, що видана в минулі роки, має 

ретроспективна бібліографія, призначення якої є підготовка і розпо-

всюдження бібліографічної інформації про видання за певний період 
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часу в минулому. Це можуть бути: тематичні огляди, прайс-листи 

видавництв, пристаттєві списки літератури тощо. 

Поряд з інформаційними виданнями органів НТІ для інформа-

ційного пошуку слід використовувати автоматизовані інформа-

ційно-пошукові системи, бази і банки даних, інтернет. Через службу 

інтернет можна отримати різноманітну інформацію. Не випадково 

говорять, що інтернет знає все. 

За останні роки широко розвивається державна система збору, 

обробки, зберігання, ефективного пошуку та передачі інформації з 

використанням сучасної обчислювальної техніки. Розробкою мето-

дології створення ефективних інформаційних систем займається на-

ука інформатика, яка має ряд специфічних напрямків розвитку: 

 технічне створення автоматизованих інформаційно-пошукових 

систем; 

 програмний – забезпечення обчислювальних машин програ-

мами для користувачів; 

 алгоритмічний – розробка алгоритмів змісту баз і банків даних. 

Сукупність уніфікованих інформацій та послуг поданих в стан-

дартизованому вигляді називається інформаційним продуктом – це 

спеціалізовані нормативні видання, державні стандарти, будівельні 

норми і правила тощо. 

Накопичення і зберігання великих інформаційних масивів – баз 

даних, дозволяє систематизувати документи за ознаками певної те-

матики, а також формувати банки даних, для оперативного багатоці-

льового використання відповідної інформації. 

Досить популярним за останні роки стало використання інфор-

маційної WЕВ-сторінки комп’ютерів. 

Чи не є мережа WЕВ противагою бібліотеці? 

Ця мережа дає можливість змінити найбільш важливі основи 

створення, розповсюдження і застосування знань у світі – в короткі 

терміни. Мільйони людей користуються мережею WЕВ для опера-

тивного пошуку інформації, перевірки та дискусії. 

Інтернет і WЕВ стають інформаційним джерелом для мільйонів 

людей. До того ж це найчастіше діти шкільного віку. Ці майбутні 

дорослі отримують уміння і навички накопичення інформації та ро-

боти з нею, і для більшості з них ця мережа є більш привабливою 

аніж бібліотека чи вчитель. Чому? 

Її привабливість в тому, що користувачі мають доступ до інфор-

мації без будь-якої допомоги, участі чи керівництва другої особи 
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(викладача, бібліотекара) і можна використати в будь-який час доби, 

не потрібно нікуди їхати, тим більше, що інформація може отриму-

ватись за потребою. 

І все ж мережа WEВ не є універсальною заміною бібліотеки. В 

чому ж недоліки WЕВ? 

 Не вся інформація розміщена на сторінках WЕВ, а та, що є дуже 

коротка за обсягом, зміст який міститься в цифровій формі дуже об-

межений порівняно з друкованими матеріалами. 

 WЕВ – не завжди відповідає стандартам достовірності. Біль-

шість матеріалів публікована без рецензій, без перевірки, гарантій 

(наприклад, з медицини, це думки і бачення окремих авторів). 

  WЕВ – не має каталогізації (описання змісту, форми) є лише 

мінімальна структура інформаційних матеріалів. 

 Не забезпечується ефективний пошук інформації фундамента-

льних наукових знань, і вона більше підходить для обміну свіжою 

інформацією і спілкування. 

В майбутньому бібліотека буде існувати як: 

• спеціально встановлені фонди документів, які повинні знаходи-

тись в приміщенні бібліотек; 

• як фізичний простір для матеріалів в нецифровій формі і як 

пункт доступу для тих, хто не може дозволити собі мати необхідні 

засоби для отримання інформації; 

• накопичення метаданих або опису змісту матеріалів, для поси-

лання та полегшення пошуку інформації; 

• збереження документів і пов’язаних з ними метаданих; 

• сфера доступу та послуги по інструктуванню. 

Функціонування автоматизованих систем обробки інформації 

(АСОІ) ґрунтується на машинному перетворенні інформації з відпо-

відної проблеми. 

АСОІ використовується у науково-дослідному процесі в зв’язку 

із зростанням обсягів інформації до таких меж, коли досліджувати 

будь-яку проблему без ЕОМ неможливо. Структура інформаційної 

системи включає в себе банк даних: файл, секцію файлу, набір фай-

лів, згрупованих у банку даних. 

Банк даних є сукупністю наборів файлів, згрупованих у масивах 

даних. Відомо, що в практиці міжнародних організацій у процесі об-

міну інформацією та при вирішенні завдань міжнародних економіч-

них, науково-технічних, культурних, спортивних та інших зв’язків 
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використовуються скорочені назви країн – блоки буквеної та цифро-

вої ідентифікації країн. 

Міжнародна організація з стандартизації (ІСО) розробила коди 

для кожної країни. 

Щодо України традиційно вживають такі блоки буквеної та ци-

фрової ідентифікації: 

– двобуквений алфавітний код України – UА рекомендований 

Міжнародною організацією з стандартизації (ІСО) для міжнародних 

обмінів, який дає змогу утворювати візуальну асоціацію із загально-

прийнятою назвою України без будь-якого посилання на її географі-

чне положення або статус; 

– трибуквений порядковий код – 804 – присвоєний статистичним 

бюро Організації об’єднаних націй і використовується для статисти-

чних розрахунків. Ці блоки ідентифікації України зафіксовані для 

використання Міжнародною організацією з стандартизації у станда-

рті ISO 3160-88 «Коди для представлення назв країн». 

Стандарт ISO 3166 встановлює не найменування країн, а тільки 

їх коди. Найменування країн у ISO 3166 взяті з джерел ООН. Нові 

найменування і коди додаються автоматично, коли ООН публікує 

нові найменування в термінологічному бюлетені найменувань країн 

або в кодах країн і регіонів для статистичного використання, які ве-

дуть статистичні відділи ООН. Найменування для одиниць адмініс-

тративно-територіального поділу беруться з відповідних офіційних 

національних джерел інформації. 

Наприкінці 2013 р. опубліковано  новий  міжнародний стандарт 

ISO 3166-2:2013 «Коди для представлення назв країн і одиниць їх ад-

міністративно-територіального поділу. Частина 2. Коди адмініст-

ративних утворень всередині держав». У стандарті ISO 3166-2 на-

водиться структура кодів для представлення назв головних адмініс-

тративних одиниць або аналогічних областей країн і геополітичних 

утворень, а також перелік назв одиниць адміністративно-територіа-

льного поділу країн і геополітичних утворень, спільно з елементом 

коду, розробленого для кожного з них. 

ООН у своїй роботі також користується цими трьома блоками 

ідентифікації України. 

 
 

  


