
Пошук джерел наукової інформації  

за темою курсової роботи



Значення і роль наукової інформації:

 інформація відіграє важливу роль у формуванні змісту

майбутньої роботи (вона може змінювати не тільки план

роботи, але і напрямок самого дослідження);

 інформація для дослідника є предметом його наукової

праці;

 без наукової інформації не може бути проведене те чи інше

наукове дослідження;

 відбір найбільш значущої для дослідження інформації

сприяє результатам у дослідній діяльності науковця.



Етапи вивчення наукових джерел інформації:

 загальне ознайомлення з вирішенням наукової проблеми;

 побіжний перегляд відібраної літератури і систематизація її

вивчення,відповідно до змісту роботи і черговості  

опрацювання;

 читання за послідовністю розміщення матеріалу;

 вибіркове читання окремих частин;

 виписування потрібного матеріалу для формування тексту  

курсової роботи;

 критичне оцінювання записаного, редагування і чистовий запис

як фрагменту тексту курсової роботи.



Обсяг інформації, що збільшується кожного дня, ставить  

перед користувачами ряд складних питань:

 скільки часу ми витрачаємо на пошук інформації;

 наскільки ефективні механізми пошуку та аналізу  

інформації, які ми використовуємо;

 чи, дійсно, дослідження, яким ми займаємося, нове у  

науковому світі;

 чи не пропускаємо ми суттєву інформацію;

 чи довіряємо ми якості та точності джерел інформації,  

які у нас є.



Досить  

дослідження  

опрацьовувати

відповідальним етапомнаукового  є

вміння оперативно знаходити й  

потрібну інформацію за темою

дослідження, в нашому випадку – курсової роботи.

Тому пропонуємо розглянути ресурси відкритого

доступу, де студент може знайти перевірену наукову

інформацію та статті з фахових журналів.

Загалом підраховано, що приблизно 50% свого часу  

дослідник витрачає на пошук інформації.



Ресурси відкритого доступу



Інтерфейс наукової бібліотеки БНАУ

https://library.btsau.edu.ua/



Електронний каталог



 Національна бібліотека України імені В. Вернадського

 Національна парламентська бібліотека України

 Наукова бібліотека імені М. Максимовича

 Бібліотека Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка

 Наукова бібліотека Національного університету  

Києво-Могилянська академія



Інституційний репозитарій  

Білоцерківського НАУ





 Інституційний репозитарій Київського університету  

імені Бориса Грінченка

 Інституційний репозитарій ДВНЗ КНЕУ імені Вадима  

Гетьмана

 Інституційний репозитарій Уманського державного  

педагогічного університету імені Павла Тичини

 Інституційний репозитарій НаУКМА

Інституційні репозитарії ВУЗів



Google Scholar





Перегляд документів в PDF



Springer Nature - світовий видавець академічних та науково-

популярних книг та журналів







Джерела наукової інформації

загального характеру:

підручники

довідники

енциклопедичні видання

спеціальна література:

монографії  

наукові статті  

тези доповіді

періодичні видання

додаткові джерела:

ілюстративний матеріал  

фільмографія



Корисні посилання:

 Інтерфейс наукової бібліотеки БНАУ

https://library.btsau.edu.ua/

 Електронний каталог
http://ek.btsau.edu.ua/

 Інституційний репозитарій Білоцерківського НАУ
http://rep.btsau.edu.ua/

 Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk

 Springer Nature
https://link.springer.com

 Презентація: як працювати з ресурсом Springer

Nature
https://drive.google.com/file/d/1wr_xlrT5JKtaiA8VoFxe_RFcCiKISg3T/view



Дякую за увагу!

Тетяна Ігорівна Манішевська – зав. відділом наукової  

бібліотеки БНАУ

Олена Вікторівна Клімова - бібліотекар відділу

бібліотечно-інформаційних технологій


