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“Основи інформаційної культури студентів”
П рактичні заняття (3 години)

Заняття 1. Наукова бібліотека ЗНУ – інформаційний, освітній, науковий центр.
Інформаційні ресурси за галузями знань відповідно напрямів навчання в ЗНУ: склад
та особливості. Діючі в Україні державні стандарти з інформаційної і бібліотечної
справи та класифікатори (ББК і УДК). Довідково-пошуковий апарат бібліотеки:
довідково-інформаційні видання (енциклопедії, довідники, словники, інформаційні
та бібліографічні). Навчальні видання.
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки: картотеки і каталоги.
Алгоритм пошуку інформації в карткових каталогах та картотеках: за авторами,
назвами, темами, видами видань та іншими бібліографічними відомостями. Опис
основних видів документів згідно зі стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003, IDT), чинного в Україні з 1 липня 2007 року. Оформлення
бібліографічного опису у списку джерел, який наводять до рефератів, курсових, бакалаврських робіт. Порядок
розміщення джерел у списку.
Заняття 2. Інформаційні ресурси локального доступу. Алгоритм пошуку інформації в електронному каталозі: за
авторами, назвами, темами, видами видань та іншими бібліографічними відомостями. Методика пошуку
інформації в Електронному банку навчально-методичних матеріалів та електронній бібліотеці ЗНУ. Інформаційні
ресурси віддаленого доступу. Інтернет. Доступ до баз даних міжнародного проекту «Електронна бібліотека
України: створення Центрів знань в університетах України „ELibUkr”». Ознайомлення з сайтами електронних
бібліотек та баз даних. Сучасні бібліотечні сервіси. Тестові завдання: інформаційно-пошукові завдання за
конкретними темами, пошук підручників за навчальними дисциплінами, їх виконання на базі інформаційнобібліотечного середовища ЗНУ та бібліографічне оформлення результатів.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про бібліотеки і бібліотечну справу. Стаття 1: Бібліотека - інформаційний,
культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд
документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науководослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

Витяг з «Правил користування науковою бібліотекою ЗНУ»:
 Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну
літературу на абонементах, в читальних залах; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного
обслуговування; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших
заходах, що проводить Бібліотека.
 Література видається: на навчальному абонементі на семестр; на науковому абонементі строком на місяць.
 Рідкісні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники,
книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях видаються лише в читальних залах.
 Для одержання літератури читач подає читацький квиток, заповнює читацьку вимогу, розписується на
книжковому формулярі, в читальному залі заповнює контрольний талон.
 Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів Бібліотеки,
повертати їх у встановлені терміни; не робити в книзі ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не
виймати картки з каталогів та картотек. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо
виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який
користувався нею останнім.
 Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх
відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними за змістом та за вартістю, відповідно ринкових цін,
що діють на день розрахунку.
 На час літніх канікул студенти повинні повернути до Бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
 На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись.
Структурні підрозділи наукової бібліотеки ЗНУ:
Абонементи:
к. №140 - науковий абонемент. Комп’ютерний запис та перереєстрація читачів, видача довідок і читацьких
квитків. Література з питань філософії, права, соціології, психології, політології, історії, філології, фізики,
математики та спорту
к. №14 – навчальний абонемент. Читач отримує літературу додому, література видається відповідно до
навчальних планів на семестр або навчальний рік
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к. №18 – художній абонемент. Українська, російська , зарубіжна література, книги по мистецтву, медицині,
технічна і біологічна література
Читальні зали:
к. №134 – для викладачів. Праці викладачів, дисертації, автореферати дисертацій, матеріали конференцій,
періодичні видання останніх років
к. №137 – сектор видачі суспільної літератури та наукової періодики, сектор видачі фізико-математичної
літератури. Література з галузей знань: У – Економіка. Економічні науки. Ф - Політичні науки. Х – Держава і
право. Юридичні науки. Ч - Педагогіка. Т - Всесвітня історія. Історія України. Э – Релігія. Ю - Філософія.
Психологія. Логіка. Етика. Естетика. Я -Енциклопедії. Словники. Програми. Автореферати. Методичні посібники,
5 - Фізико-математична література; періодичні видання (за винятком останніх років);
к. №139 - філологічної літератури. Література з галузей знань: Ш1 - Філологія. Мовознавство.Ш2 Фольклористика. Ш5 - Літературознавство. Ш6 - Художня література. 5 -Природничі науки. 6 - Технічні науки. Р
- Медичні науки. Я - Енциклопедії. Словники.
к. №126 – Зал електронних ресурсів бібліотеки. Для роботи з: бібліографічними, реферативними та
повнотекстовими базами даних, наданими в мережі Internet та електронним каталогом НБ ЗНУ для подальшого
використання знайденої інформації в учбовій та науковій діяльності.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки складається з каталогів, картотек та фонду довідкових і
бібліографічних видань.
Типи довідкових видань: енциклопедії, довідники, словники, путівники.
Довідковий апарат книги – це анотація, передмова (або післямова), вступна стаття, примітки,
коментар, список літератури, додатки, покажчики, зміст.
Бібліографія – слово грецьке: “бібліо” – книга, “графо” – пишу, тобто книгоопис (Бібліографія повідомляє
відомості не про самі наукові теорії, ідеї, факти, а про твори друку, в яких вони викладені)
Державна бібліографія – видання Книжкової палати України: «Літопис авторефератів дисертацій»; «Літопис
газетних статей»; «Літопис журнальних статей»; «Літопис книг»; «Нові видання України»; Український
реферативний журнал

БІБЛІОТЕЧНІ КАТАЛОГИ, ЇX ПРИЗНАЧЕННЯ
Бібліотечний каталог — це перелік творів друку й інших документів, наявних у фонді бібліотеки,
складений у певному порядку. Відомості про них подаються у каталозі у вигляді бібліографічних
записів.
СИСТЕМА КАТАЛОГІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗНУ (інформація про книги)
✓
Алфавітний читацький
✓
Алфавітний генеральний
✓
Систематичний каталог
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу
✓
Каталог авторефератів дисертацій
✓
Каталог літератури іноземними мовах
✓
Каталог назв художніх творів
СИСТЕМА КАРТОТЕК НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗНУ
✓
Довідково-бібліографічна картотека статей
✓
Краєзнавча картотека
✓
Картотека періодичних видань
✓
Картотека друкованих праць викладачів ЗНУ

АЛФАВІТНИЙ КАТАЛОГ
В алфавітному каталозі записи розташовуються в алфавітному порядку прізвищ авторів, найменувань
колективних авторів, назв творів, незважаючи на тематику видань, їхнє призначення.
Алфавітний каталог дає змогу:
• встановити наявність у фонді конкретного документа;
• наявність і склад творів того чи іншого автора;
•

уточнити додаткові відомості про видання: рік видання, обсяг , видавництво; на яких мовах.

❑

Алгоритм пошук в алфавітному каталозі:
визначити прізвище автора;
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❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

якщо авторів два або три, пошук ведеться за прізвищем першого автора;
при відсутності автора пошук ведеться за назвою документа;
пошук ведеться за 1-ою, 2-ою, 3-ою… буквами першого слова;
при однакових перших словах назви пошук ведеться за алфавітом 1-го, 2-го, 3-го слів;
при однакових прізвищах авторів пошук ведеться за ініціалами;
твори одного автора розташовані у каталозі за авторським роздільником у певному порядку:
повне зібрання творів; зібрання творів; вибрані твори; окремі видання творів; про нього.
пошук офіційних документів органів влади та громадських організацій ведеться за назвою органів
влади та громадських організацій;
бібліографічні записи розташовані окремо в російському та українському алфавітах.
СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ

Систематичний каталог – це каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у
відповідності з певною бібліотечно-бібліографічною класифікацією. Систематичний каталог розкриває
зміст бібліотечного фонду, інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знань, з того чи іншого
питання є в бібліотеці.
Бібліотечно-бібліографічна класифікація ( ББК)
Науки про природу: Б Природничі науки в цілому
В Фізико-математичні науки
Г Хімічні науки
Д Науки про землю
Е Біологічні науки
Прикладні науки: Ж Техніка.Технічні науки в цілому
З Енергетика. Радіоелектроніка
И Гірнича справа
К Технологія металів.Машинобудування.Приладобудування
Л Хімічна технологія
М Технологія деревини.Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне
виробництво.Фотокінотехніка
Н Будівництво
О Транспорт
П Сільське та лісове господарство
Р Охорона здоров'я. Медичні науки
Науки про суспільство: С Суспільні науки в цілому
Т Історія. Історичні науки
У Економіка. Економічні науки
Ф Політика. Політичні науки
Х Держава і право. Юридичні науки
Ц Військова наука. Військова справа
Ч Культура, наука, освіта
Ш Філологічні науки. Художня література
Щ Мистецтвознавство
Науки про мислення: Э Релігія. Релігієзнавство
Ю Філософські науки
Я Література універсального змісту
Універсальна десяткова класифікація (УДК)
0. Загальний відділ
1. Філософія. Психологія
2. Релігія. Теологія
3. Суспільні наук. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне
забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
4. (Вільний із 1961 р., а його зміст перенесен у відділ 8)
5. Математика. Природничі науки:
• 50 Загальні відомості про математичні та природничі науки
• 51 Математика
• 52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія
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• 53 Фізика
• 54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія
• 55 Геологія. Науки про землю
• 56 Палеонтологія
• 57 Біологічні науки в цілому
• 58 Ботаніка
• 59 Зоологія
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво
8. Мовознавство. Художня література. Літературознавство
9. Географія. Біографії. Історія.
Алгоритм пошуку в систематичному каталозі:
❑ визначити галузь знань: науки, техніки або сферу діяльності, виробництва, до якої відноситься тема пошуку;
❑ визначити до якої частини даної галузі знань відноситься тема;
❑ знайти за алфавітно-предметним покажчиком або за написами на каталожних ящиках відповідний розділ;
❑ всередині розділу пошук ведеться за підрозділами і рубриками;
за роздільником картки розташовані в алфавіті прізвищ авторів або назв творів.

Довідково-бібліографічна картотека – картотека, джерелом інформації для якої слугують статті з
журналів, газет, видань, що продовжуються, збірників, окремі глави монографій. Розділи картотеки
статей ті ж, що й в систематичному каталозі.
Бібліографічний опис — сукупність бібліографічних відомостей про документ, які дають його загальну
характеристику, тобто певне уявлення про зміст, читацьке призначення тощо, а також створюють
можливість його ідентифікувати — розшукати даний документ і відрізнити від інших.
Схема бібліографічного опису
Заголовок
Основна назва : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність. — Відомості про
видання. — Місце видання : Видавництво або організація, що видає твір, Дата видання. — Обсяг:
Ілюстрації + супровідний матеріал. — (Основна назва серії і підсерії; Номер випуска серії). — Область
приміток. — ІСБН: Ціна
Схема бібліографічного опису частини видання ( аналітичний опис )
Відомості про складову частину видання // Відомості про видання, в якому розміщена складова
частина. — Примітки
Заголовок
Назва частини : відомості, що відноситься до назви частини / відомості про відповідальність //
Заголовок. Основна назва : Відомості, що відносять до основної назви / відомості про відповідальність. Місце видання, дата видання. – Сторінки, на яких вміщена частина.
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Характеристика
джерела
Книги:
Один автор

Два автори

Приклад оформлення
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів :
Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—
V ст. ; № 14).
2. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл.
кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
3. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. —
(Першотвір).
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія,
спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с.
— (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч.
[для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. —
375 с.
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Три автори
Чотири автори

П’ять і більше
авторів
Без автора

Багатотомний
документ

Матеріали
конференцій,
з’їздів

Законодавчі та
нормативні
документи

Дисертації

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис
сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с
англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В.,
Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ
Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні
нормативи).
Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб
для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.
: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя
молоді" : у 14 кн., кн. 13).
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. :
Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
2. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред.
Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.
3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид.,
оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та
ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки
в Україні).
Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ;
ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия
"Нормативная база предприятия").
Т. 1. — 2005. — 277 с.
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А.
Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.
—
Х.
Право,
2002—
.
—
Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .—
(Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.:
Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. —
2006. — 721, [2] с.
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко,
І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу :
матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна
реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т
ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік.
міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. —
К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. :
Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна
Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека
офіційних видань).
2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. :
МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові
документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і
трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. :
ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний
документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02
/ Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
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Автореферати
дисертацій

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі
підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ.
Технології» / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.
Частина книги,
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного
періодичного,
аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та
продовжуваного
методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
видання
2. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та
банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
3. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до
Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. —
Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
4. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии
взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное
состояние использования импульсных источников энергии в промышленности :
междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
5. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний //
По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст.
/ Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.
ЕЛЕКТРОННИЙ 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб.
РЕСУРС
для студ. мед. вузів ІІІ–ІV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М.
Чуєв. – 80 Min / 700 МВ. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) –
1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ;
Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.
2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі
та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003”) [Електронній ресурс] / Л. Й.
Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. –
№ 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Алгоритм пошуку електронних документів
в електронному каталозі
відкрити програму;
❑ знайти необхідний документ, використовуючи:
1. Відбір за ознаками ( за полями бібліографічного опису )
2. Відбір за темою
встановити умову вибору електронна копія / так та натиснути кнопку вибрати
❑

❑

❑

виділити знайдений рядок запису в
електронному каталозі,

❑

відкрити за допомогою команди

Документ / Показати / Зміст
Документи, які мають електронну копію, ви зможете також переглядати в
локальній мережі університету за адресою інтернет-сторінки бібліотеки
http://library.znu.edu.ua в розділі Електронні ресурси /Електронні книги.
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Алгоритм пошуку в електронному каталозі
❑

відкрити програму

ім’я та пароль internet
1.Відбір за ознаками ( за полями бібліографічного опису )
❑ відкрити каталог документів, умови вибору: Форми/Каталог
документів/Умови вибору

Умови вибору
❑

❑

задати умови вибору:
❑ автор / починається з / внести до поля значення прізвище 1-го автора;
❑ назва документа / починається з / внести до поля значення початок назви;
❑ назва документа/ містить слова / внести до поля значення слова з назви
(наприклад: кримінальне право України або крим* пр* Ук* );
❑ рік видання / дорівнює / внести до поля значення рік ( наприклад: 2008 );
❑ ….
вибрати.

2.Відбір за темою
❑

відкрити каталог тем, пошук теми: Каталог тем/ Пошук теми (вписати до поля контексту слова теми
на українській мові), знайти теми, вибрати необхідну ,
знайти документи за темою…

3. Перегляд інформації про документ
❑
❑

виділити рядок запису, натискаючи сірий квадратик
зліва від запису;
відкрити каталожну картку генерального каталогу

