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1. Вступ

Рівень розвитку науки значною мірою визначається характером, достовірністю,
цільовим призначенням інформації, яка одержана в результаті пізнання. Інформація є
теоретичним і експериментальним підґрунтям для досягнення мети наукових досліджень і
вирішення поставлених завдань. Вона є доказом обгрунтованості наукових положень, їх
достовірності і новизни. Існує думка, що вирішення науково-технічних проблем на 90%
залежить від інформації і тільки на 10% — від інтуїції. Інформація - це певні відомості про
об'єкти, явища навколишнього середовища, їх параметри, якість і стан. Інформація
створюється в результаті діяльності наукових колективів, окремих вчених і фіксується в
системі точних понять, тверджень, теорії, гіпотез. Інформація є загальнонауковим
поняттям, яке включає не тільки відомості, а й збір, збереження та переробку. Отримання,
поширення й використання інформації мають суттєвий вплив на розвиток науки.

Суть і види науково-технічної інформації
Наукова інформація поширюється в часі і просторі за певними каналами,
засобами і методами.
Залежно від нагромадження, використання, призначення сприйняття наукова
іформапія класифікується як:

технічна інформація - характеризує фізичні процеси в різних об'єктах при
створенні продукції із вихідних компонентів;
економічна інформація - це відомості про економічний розвиток суспільства і
його ефективність;
соціальна інформація - відомості про людину, колектив і суспільство в
цілому, як об'єкт дослідження.
Таким чином, науково-технічна інформація - це сукупність повних, точних
відомостей про розвиток природи, суспільства і людини, зафіксованих у
науковому документі.
Науковий документ є структурною одиницею інформаційних ресурсів.
У повсякденній діяльності під документом розуміють будь -який папір, що
має юридичну силу, щось засвідчує, надає якісь права чи обов'язки. Документ у
науці - це матеріальний об'єкт з інформацією про факти, події, явища об'єктивної
дійсності та розумової діяльності людей, яка закріплена створеним людиною
способом передачі та зберігання у часі і просторі.
Класифікація документів відбувається на основі багатьох критеріїв. За
способом фіксації інформації документи поділяються на:
письмові (матеріали архівів, преси, довідники, художня літе ратура, особисті
документи — тобто ті, в яких інформація викладена у формі літерного тексту):
статистичні (маються на увазі ті документи, в яких форма по дачі інформації в
основному цифрова);
іконографічні (всі образотворчі документи, як статичні -скульптури, будинки,
орнаменти, картини, фотографії, так і динамічні - кіно-, теле-, відеоматеріали);
фонетичні (мовні матеріали, розмови, пісні, казки тощо в їх озвученому
вигляді - платівки, магнітофонні записи):
документи, які передають інформацію у закодованому вигляді за допомогою
електронної техніки. Форма документа значною мірою визначає спосіб його
аналізу.
Залежно від статусу джерела розрізняють документи: офіційні та неофіційні.
Крім цього, документи поділяються на:
первинні — в яких містяться результати наукових досліджень і розробок,
нові наукові дані, ідеї, факти. На основі цих документів ф ормується первинна
інформація;
вторинні - де містяться аналітико-синтетичні і логічні матеріали, які вже
оброблені на основі первинних документів.
Такий поділ є умовним. Важливими джерелами первинної інфор мації є книги,
монографії, брошури, посібники і періодичні видання.
Книга — це досить об'ємне неперіодичне видання, в якому скон центровані
нагромаджені людством знання і досвід з певної галузі науки.
Брошура — це невеликого обсягу праця з оперативною інформацією.
Серед книг і брошур важливе місце займають монографії, в яких висвітлені
результати всебічного вивчення певної проблеми чи теми. Монографія може бути
підготовлена як одним автором, так і колективом.
Особливе місце серед книг, які використовуються в сфері науко вої
інформації, займають підручники і посібники — неперіодичні видання, в яких
містяться систематизовані відомості наукового і прикладного характеру, викладені
у доступній формі як для викладачів, так і для студентів.
Найбільш оперативним джерелом науково-технічної інформації є періодичні
видання, які виходять через певний проміжок часу, з постійним для кожного року
числом номерів, але не повторюються за змістом, маючи однакову назву.
Традиційними видами періодичних видань є журнали і газети. До періодичних
також відносять збірники наукових праць науковців ВНЗ, науково-дослідних
інститутів.

До спеціальних видів технічних видань підносять нормативно -технічну
документацію, яка регламентує науково-технічний рівень і якість продукції:
стандарти, типові положення, методичні розробки.
Стандарти - нормативно-технічні документи, в яких встановлено комплекс
норм, правил, вимог до об'єкта стандартизації і затвер джений компетентними
органами.
Важливе значення для проведення науково-дослідної роботи має патентна
документація, тобто сукупність документів про відкриття, винаходи, а також
відомості
про
охорону
прав
винахідників.
Патентна
документація
характеризується високим рівнем достовірності, оскільки ця документація
підлягає експертизі на предмет новизни і корисності.
Така кількість наукових документів пояснюється характером знань і
різноплановою діяльністю людей.
Науковий документ відображає конкретну наукову ситуацію на всіх етапах
наукового дослідження: від виникнення ідеї до створен ня, перевірки теорії та
практичного її впровадження.
Структура наукових документів приведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Видова структура наукових документів
Вили
Первинний
Вторинний (неперіодичні)
документі
в
Книжки, Монографії,
довідники, Бібліографічні, реферативні,
брошури матеріали
конференцій, оглядові видання, енциклопедії,
з'їздів, навчальні видання
словники, довідники
Періодичн
і
Спеціальні

Рукописні

Видання з продовженням, Бібліографічні (картотека),
журнали, бюлетені, газети, реферативні (збірники), експресвідомості
інформація, офіційні бюлетені,
інформаційні листки, каталоги
Нормативно-технічні
Показники стандартів і
документи, нормативнотехнічних умов вітчизняних і
виробничі довідки, рекламні зарубіжних винаходів
видання, патентно-ліцензійні
Наукові
звіти,
наукові Бюлетені реєстрації НДР,
доклади,
інформаційні збірники рефератів НД1, ОКР,
відомості про проведення реєстраційні та інформаційні
наукових
конференцій, картки
семінарів, симпозіумів

У кінці XX століття створено світову систему Internet — всесвітнє об'єднання
регіональних і корпоративних мереж, що створюють єдиний інформаційний
простір завдяки використанню стандартних протоколів передачі інформації.
Слід зазначити, що з розвитком електронних засобів інформації актуальність
документальних джерел не знижується і потреба в них не зменшується.
Традиційним засобом передачі та збереження інформації є при ведення в
порядок документальних фондів. Найбільш поширеною є Універсальна десятична
класифікація (УДК), яка використовується більш ніж в 50 -ти країнах світу і
юридично є власністю Міжнародної федерації документації (МФД), яка відповідає
за розробку таблиць УДК, їх стан і видання.
УДК — це міжнародна універсальна система, яка дозволяє деталь но
представити зміст документальних фондів, забезпечити оперативний пошук
інформації, має можливість свого розвитку і самовдосконалення. Вона

складається із основної і допоміжної таблиць. Основ на таблиця містить поняття і
відповідні їм індекси, за допомогою яких систематизують знання людства.
У науково-дослідній роботі особливе місце займає пошук і аналіз наукової
інформації.
2. Методи пошуку і збору наукової інформації
Для проведення наукового дослідження потрібна як первинна так і вторинна
інформація.
Первинна інформація — це вихідні дані, які є результатом конкретних
експериментальних досліджень, вивчення практичного дос віду.
Вторинна інформація — це результат аналітико-синтетичної переробки
первинної інформації.
Етап збору і відбору інформації для проведення наукових дослі джень є одним
із ключових.
Організація його передбачає:
 визначення кола питань, що будуть вивчатись;
 хронологічні межі пошуку необхідної літератури;
 уточнення можливості використання літератури зарубіжних авторів;
 уточнення джерел інформації (книги, статті, патентна літера тура,
стандарти тощо);
 визначення ступеню відбору літератури - всю з даного питання, чи
тільки окремі матеріали;
 участь в роботі тематичних семінарів і конференцій;
 особисті контакти із спеціалістами з даної проблеми;
 вивчення архівних документів, науково-технічних звітів;
 пошук інформації в Інтернеті.
Вихідну інформацію можна знайти в загальній і спеціальних ен циклопедіях, а
також у списках літератури, які прикладені до тематичних і оглядових робіт, що
мають відношення до теми. В цьому випадку пошук інформації ведеться в
антихронологічному порядку — від більш пізніших джерел до більш ранніх.
Такий шлях пошуку швидше приводить до поставленої мети.
При пошуку інформації слід дотримуватись певних принципів її формування, а
саме:
 актуальність інформації має реально відображати стан об'єкта
дослідження в кожен момент часу;
 достовірність - це доказ того, що названий результат є істинним,
правдивим;
 інформація має точно відтворювати об'єктивний стан і розвиток об'єкта;
 інформаційна єдність, тобто подання інформації у такій сис темі
показників, при якій виключалась би ймовірність протиріч у висновках і
неузгодженість первинних і одержаних даних;
 релевантність
даних, тобто одержання інформації за запитом
користувача, включаючи роботу з даними, які не належать до дослідження.
Дотримання цих принципів дозволило б виключити дублювання наукових
досліджень. За підрахунками американських спеціалістів, від10 до 20% науково дослідних робіт можна було б не проводити, якшо би правильно була підібрана
наукова інформація з проблеми, яка вивчається.
Пошук потрібної інформації з кожним роком ускладнюється. Тому всі наукові
працівники мають знати основні положення інформаційного пошуку.
Інформаційний пошук - це сукупність операцій, спрямованих на пошук
документів, які потрібні для розробки теми проблеми.

Пошук може бути: ручний, який здійснюється за бібліографічними картками,
картотеками, каталогами, механічним і автоматизованим. Визначення стану
вивченості теми доцільно розпочати із знайомства з інформаційними виданнями,
які містять оперативні систематизовані відомості про документи, найсуттєвіші
сторони їх змісту.
Інформаційні видання, на відміну від бібліографічних, включають не лише
відомості про надруковані праці, а й ідеї та факти, що в них містяться. Крім
оперативності, їх характеризує новизна поданої інформації, повнота охоплених
джерел і наявність довідкового апарату, що полегшує пошук і систематизацію
літератури.
Інформаційні видання охоплюють усі галузі народного господар ства. Іх
випускають інститути, служби НТІ, центри інформації, бібліотеки.
До основних інститутів і організацій України, які здійснюють
централізований збір і обробку інформації основних елементів опублікованих
документів, є:
 Книжкова палата України,
 Український інститут науково-технічної та економічної інформації
(УкрУНТЕУ),
 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського та інші бібліо течно-інформаційні установи загальнодержавного та регіонального
рівнів.
Для підтвердження достовірності висновків і результатів дослі дження,
перевірки робочої гіпотези важливе значення має первинна інформація.
Найбільш поширеними і змістовними метолами нагромадження первинної
інформації є: опитування, спостереження, експеримент, тестування,анкетування.
Ефективним методом збирання первинної інформації є аналіз документів.
Документи з різним ступенем повноти відображають економічний стан проблеми,
фактологічну сторону соціальної дійсності; в них містяться відомості про процеси
та результати діяльності підприємства, окремих людей, колективів, великих груп
населення і суспільства в цілому. Саме з аналізу документів має розпочи натися
конкретне дослідження.
Аналіз документів первинної і вторинної інформації дозволяє отримати
об'єктивно існуючий стан і розвилок науки в цілому і ок ремих наукових напрямів.
Вивчення наукових інформаційних по- токів дає можливість планувати,
прогнозувати тенденції розвитку науково-інформаційної діяльності і її
удосконалення.
Дослідження документальних інформаційних потоків здійснюється за
допомогою використання банку даних.
Банк даних - певна сукупність програмних, організаційних, технічних засобів
призначених для централізованого накопичення та багатоцільового використання
інформації, яка систематизована і сконцентрована в певному місті (у пам'яті
ЕОМ, бібліотеці, каталогах, картотеці). Його ядром є база даних.
База даних - іменована сукупність інформаційних одиниць у певній
предметній сфері. Функціонування цієї бази забезпечується сукупністю мовних і
програмних засобів, які мають назву системи управління базою даних.
База даних сприяє формуванню бази знань.
База знань - сукупність систематизованих основних відомостей, що нал ежать
до певної галузі знань і зберігаються в пам'яті ЕОМ. У ній виокремлюється дві
відносно самостійні частини:
 знання про певну галузь у вигляді термінів і законів, стверджень;
 конкретні, факти що описують цю галузь.
База знань сприяє розвитку бази даних.

3. Аналіз та інтерпретація інформації
Після проведення емпіричного дослідження починаються його заключні стани:
 опрацювання,
 аналіз і
 узагальнення даних.
Ефективність дослідження залежить не тільки від обсягу інформаційного
масиву, а й від глибини та всебічності його аналізу. Сама по собі первинна
інформація не дає змоги зробити висновки, перевірити гіпо тези і, таким чином,
розв'язати завдання, що були поставлені в програмі. Тому оволодіння прийомами
та методами аналізу одержаних даних - запорука результативного дослідження.
Для успішного проведення опрацювання інформації слід дотри муватися певної
послідовності. Спочатку інформація проходить стадію попередньої підготовки до
опрацювання, яка включає в себе вирішення двох основних завдань:
 перевірку інструментарію на точність, повноту та якість запов нення;
 кодування інформації, тобто її формалізація.
Опрацювання інформації дає надійні підстави для її узагальнен ня, яке
здійснюється у кількох формах, що фіксують різний рівень аналізу. Найпростішою
і найбільш поширеною формою є групування даних, тобто віднесення об'єкта до
тієї чи іншої групи залежно від обраного показника (наприклад, рівень
продуктивності праці, прибуток). Згруповані таким чином однорідні за складом
групи стають об'єктом аналізу. Вибір ознаки групування зумовлюється завданнями
і гіпотезами дослідження. Основна проблема, що виникає у ви падку використання
простого групування, — неправильний вибір показника, за яким здійснюється
групування.
Наступний елемент аналізу даних — інтерпретація даних, процедура якої має
відповідати певним вимогам:
 характер оцінки та інтерпретації мають визначатися в загаль них рисах
уже на стадії розробки програми та концепції досліджен ня, де
окреслюються принципові характеристики досліджуваного об'єкта;
 слід максимально повно визначити цей об'єкт та відповідний предмет
дослідження;
 слід пам'ятати про багатозначність отриманих даних і потребу їх
інтерпретації з різних позицій.
Процедура інтерпретації — це насамперед перетворення певних числових
величин у логічну форму — показники (індикатори) за допомогою гіпотез, які
визначаються ще на стадії розробки програми дослідження, а включаються в
роботу дослідника лише на стадії інтерпретації. Характер поведінки гіпотез
залежить від типу дослідження.
Зазначимо, що до яких би статистичних і математичних методів аналізу отриманої
інформації ми не вдавалися, вирішальна роль в інтерпретації емпіричних даних
належить концепції наукового дослідження, науковій ерудиції дослідника,
наскільки він зможе правильно, глибоко й всебічно інтерпретувати отриманий
результат.
Після завершення аналізу даних отримані результати оформлю ють у
підсумкові документи дослідження: інформації, інформаційні записки, звіти про
науково-дослідну роботу.
4. Організація роботи з науковою літературою
Важливим елементом творчої роботи є цілеспрямоване вивчен ня наукової
літератури. Вміння працювати злітературою — складний творчий процес.
Вивчення наукової літератури дозволяє:
 виявити здобутки науки, її досягнення і недоліки;



визначити основні тенденції у поглядах фахівців па проблему, з огляду
на те, що вже досягнуто в науці;
 визначити актуальність і рівень вивченості проблеми;
 допомагає вибрати напрям, аспекти дослідження;
 забезпечує достовірність висновків і результатів науковця, зв'я зок його
концепції із загальним розвитком науки.
При роботі із літературою обов'язково слід робити виписки, ано тації і
конспекти, за допомогою яких виділяють найбільш цінну інформацію, стисло
викладають зміст інформації в цілому.
Необхідно переглянути всі види джерел інформації, зміст яких пов'язаний з
темою дослідження. До них належать матеріали, опуб ліковані в різних
вітчизняних і іноземних виданнях, звіти науково- дослідної роботи, дисертації,
офіційні документи.
Вивчення літератури з обраної теми слід починати з загальних робіт, щоб
отримати уявлення про основні питання, а пізніше вже вести пошук нового
матеріалу.
Роботу з літературою рекомендовано проводити поетапно:
 загальне ознайомлення з матеріалом в цілому за його змістом;
 швидкий перегляд усього змісту;
 проробка в порядку послідовності розміщення матеріалу;
 вибіркове
читання будь-якої частини монографії, посібника
дисертації, статті;
 виписка матеріалу, що належить до теми і є цікавим;
 критична оцінка записаного, його редагування, чистовий за пис, як
фрагмент тексту майбутньої роботи.
При вивченні літератури за обраною темою використовується не вся
інформація, що міститься в ній, а лише та, яка має безпосе реднє відношення до
теми. Критерієм оцінки прочитаного є можливість його практичного використання
в роботі. Вивчаючи літературні джерела, слід ретельно стежити за оформленням
виписок, щоб можна було ними користуватись у майбутньому. Частина отри маних
даних не буде використовуватись в роботі, тому потрібен їх ретельний відбір та
оцінка. Необхідно збирати тільки наукові факти, а не будь-які.
Під науковими фактами розуміють елементи, що складають ос нову наукового
знання, які відображають об'єктивні властивості речей та процесів. Їм характерні
такі властивості:
 новизна,
 точність,
 об'єктивність,
 достовірність.
Новизна наукового факту свідчить про принципово новий, невідомий дотепер
предмет, явище, процес. Точність наукового факту визначається об'єктивними
методами та характеризує сукупність найбільш суттєвих ознак предметів, явищ,
подій, їх кількісних та якісних визначень.
Відбір фактів повинен бути науково об'єктивним. Достовірність наукового
факту характеризує його безумовне реальне існування, яке підтверджується при
аналогічних ситуаціях. За відсутності підтвердження факту немає і його
достовірності. Достовірність інформації, її цільове призначення і характер дають
основу для достовірності наукових фактів.
Слід уважно ставитись до матеріалів, які використовуються в ро боті: офіційні
дані, опубліковані від імені державних або громадсь ких організацій, не повинні
викликати сумніву; практично абсолютною достовірністю володіє опис винаходів
як у монографії, так і в інформаційній статті.
Наукові статті мають знаходитись в залежності від достовірності вихідної
інформації, що використовується. У них можуть міститися результати

незакінчених наукових досліджень, тому їх необхідно особливо ретельно
аналізувати й оцінювати. Подібно статтям, різного
ступеня достовірності, відповідають доповіді, зроблені на наукових конференціях,
симпозіумах тощо. Деякі з них можуть містити обгрунтовані,, доказові,
апробовані відомості, інші - включати питання проблемного характеру, пропозиції
та інше.
Про достовірність вихідної інформації може свідчити не тільки характер
першоджерел, а й науковий, професійний авторитет й ого автора, його
приналежності до тієї чи іншої наукової школи, а також чинник часу. Для
ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору, а також для передачі без
перекручування думки автора першоджерела можна використовувати цитати. Їх
використання визначається проблемами розробки теми. Поряд з прямим
цитуванням, часто застосовують першоджерело, обов'язково звіряючи його з ори гіналом. На таких виписках обов'язково вказується джерело запози чення. Залежно
від назви і наукового значення теми обсяг інформації може бути в межах 100—200
найменувань літературних джерел.
Особливо уважно потрібно користуватись цитатами, щоб без пе рекручень
передати думку автора першоджерела. При цитуванні слід дотримуватись таких
правил:
 цитати повинні бути точними;
 не можна перекручувати основний зміст поглядів автора;
 використання цитат має бути оптимальними, тобто визнача тись
потребою наукової теми;
 слід точно зазначити джерело цитування;
 цитати мають вписуватись у контекст теми дослідження.
Вивчення і аналіз літератури вимагає певної культури дослідника. Всі прізвища
авторів, які дотримуються єдиної точки зору з того чи іншого питання, необхідно
вказати в алфавітному порядку.
Алфавітний порядок підкреслює однакове ставлення дослідни ка до наукових
концепцій учених.
На завершальному етапі роботи з літературою доцільно зробити порівняльний
аналіз отриманої інформації. Цс дозволить оцінити актуальність, новизну і
перспективність інформації. За даними критичного аналізу слід зробити висновки.
Їх узагальнення дозволить методологічно правильно поставити і сформулювати
тему дослідження, намітити цілі і конкретні завдання.
5. Форми обміну науковою інформацією
Закономірності розвитку науки вимагають постійного обміну інформацією усною чи письмовою. Важливим джерелом інфор мації є наукові доповіді і
особисті контакти на конференціях, симпозіумах, семінарах, форумах. Обмін
інформацією можна проводити у вигляді таких матеріалів.
Наукова доповідь — літературно оформлена робота, яка грунтується на
оригінальному матеріалі. Як правило, доповідь робиться в усній формі в такій
послідовності: коротка оглядова частина та визначен ня завдання дослідження;
метод вирішення або нове положення, яке пропонує доповідач, основні
результати, їх пояснення і висновки. Обсяг доповіді до 0,75 друкованого аркуша.
Монографія - це надрукована наукова робота теоретичного характеру, в якій
всебічно висвітлена певна проблема або окреме вуз лове питання. У монографії
використовуються оригінальні результати власних досліджень і літературних
джерел. Монографія, як правило, висвітлює обширні наукові знання з даного
питання. Робота розрахована на наукових працівників, керівників, спеціалістів,
які працюють над даною проблемою. Тип викладу тексту пояснюваль ний з
використанням дедуктивних (рух думки від загального поло ження до конкретних

фактів), індуктивних (рух думки від конкретних фактів до загального висновку)
або змішаних способів.
Монографія до друку оформлюється за проспектом, затвердже ним
видавництвом.
Стаття - є основною формою письмової інформації між спеціалістами, які
працюють в одній або суміжній галузях науки.
Статті є наукові, науково-технічні, науково-методичні і дискусійні з
конкретних досліджень, а також оглядові. Як правило, в перших трьох видах
статей публікуються результати закінчених розділів дослідження, проводиться їх
обговорення та робляться основні висновки.
В дискусійних статтях містяться спірні наукові положення. Вони публікуються
з метою обговорення спірних питань у пресі. Оглядова стаття (ана літична,
реферативна, тематична) містить систематизовані наукові відомості з будь -якого
питання (теми, проблеми), отримані на основі аналізу першоджерел.
Реферат — це коротка форма викладу змісту першоджерел з теми, яка
вивчалася. Він має, як правило, науково-інформаційне призначення.
Науковий звіт є підсумковим документом, в якому викладено фактично
виконані дослідження. Він починається із анотації, вклю чає мету дослідження,
опис методичних особливостей, результати їх обговорення і висновки. У з віті
приводиться список публікацій, перелік наукових доповідей з теми звіту.
Методичні розробки — це праця інструктивно-виробничого характеру, в якій
викладені рекомендації з питань проведення певних видів робіт, спрямованих на
удосконалення організації, управління виробництвом, персоналом тощо.
Довідник - це літературна робота виробничо-довідкового характеру з певних
проблем, де визначаються найбільш важливі поняття, нормативи, моделі, форми,
інструкції тощо.
Брошура — літературно оформлена праця науково-виробничого характеру, де
всебічно висвітлюється певне питання в науково-популярній формі.
Дисертація є кваліфікаційною науковою роботою в певній галузі науки, яка має
внутрішню єдність, актуальність наукових результатів, наукових положень, що
висувається автором для публічного захисту. Дисертації не опубліковуються, але
ведеться їх сувора бібліографічна реєстрація.
Рецензія - стаття, яка містить розбір і критичну оцінку опубліко ваної статті або
монографії.
Одним із важливих заключних етапів наукової роботи є оформлення наукового
документа, в якому викладаються зміст предмета дослідження.
Науковий документ оформляється у відповідності із чітко вста новленими
вимогами. Залежно від характеру інформації науковий документ може бути
первинним або вторинним.
Первинний - це статті, дисертації, монографії, наукові звіти; вторинні —
довідники, огляди, реферати, анотація.
Основними структурними елементами кожного наукового документа є
аспектація, рубрикація і композиція.
Аспектація наукового документа відображає логіку наукового дослідження,
схему його змісту.
Коректно зроблена аспектація дозволяє знайти найкраще ком позиційне
рішення. Композиція — це послідовне розміщення основних частин роботи, що
дозволяє зробити правильну рубрикацію наукового документа.
Під рубрикацією розуміють поділ наукового документа на окремі логічно
підпорядковані частини (розділи, глави, параграфи), які най краще відображають
логіку побудови конкретного наукового дослідження. Кожна частина наукового
документа має короткий, але інформативний заголовок, який відображає її зміст.
За наявності математичної і цифрової інформації слід дотримуватись певних

правил. Основна вимога щодо ілюстративного матеріалу є його науковість і
достовірність.
Контрольні питання
Як класифікується наукова іформація?
Чим відрізняються первинні документи від вторинних?
Що містить в собі патентна документація?
Де можна знайти вихідну інформацію що до дослідження конкретного
питання?
5. Що представляє інформаційний пошук, яким він може бути?
6. Які інститути і організації України здійснюють централізований збір і
обробку інформації основних елементів опуб лікованих документів?
7. Для чого використовуються, чим відрізняються банк даних, база даних, база
знань?
8. Що включає в себе стадія попередньої підготовки інформації до
опрацювання?
9. Яким вимогам має відповідати процедура інтерпретації даних?
10. Що дозволяє отримати вивчення наукової літератури?
11. На які етапи доцільно поділити процес роботи з науковою літературою?
12. Які властивості характерні науковим фактам?
13. Яких правил треба дотримуватись при цитуванні літератури?
14. Які Ви знаєте форми обміну науковою інформацією?
1.
2.
3.
4.

