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ВСТУП 
Методичні вказівки для самостійної роботи складені відповідно до робочої 

програми дисципліни «Технічна інформація в сучасній інженерній освіті» для 

студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». 

Взагалі науково-технічна інформація займає особливе місце в житті 

суспільс тва, оскільки спрямована на підтримку всіх її сфер: науки, виробництва, 

економіки, соціальної сфери, її можна розглядати як елемент, що забезпечує 

взаємодію різних сфер життєдіяльності суспільс тва. Порушення цих зв'язків 

негативно впливає на економіку взагалі і веде до поглиблення кризових ситуацій 

у суспільстві. 

На світовому інформаційному ринку сектор наукової і технічної інформації 

можна розглядати як традиційний, що має свою історію, багатий досвід і 

напрацювання. Інфраструктуру сектора складають спеціалізовані інформаційні 

служби-творці інформації, науково-технічні бібліотеки, незалежно від статусу і 

підпорядкованості, спеціалізовані служби-розповсюджувачі наукової і технічної 

інформації. Завданням цього сектору є не тільки створення інформаційних 

продуктів, але і їхнє збереження і поширення.  

Науково-технічна інформація відповідно до чинного законодавства є 

об’єктом права власності. 

Підставою виникнення права власності на науково-технічну інформацію є 

створення науково-технічної інформації своїми силами і за свій рахунок; 

виконання договору про створення науково-технічної інформації; виконання 

будь-якого договору, що містить умови переходу права власності на інформацію 

до іншої особи. 

Право власності на науково-технічну інформацію, створену кількома 

громадянами або юридичними особами, визначається договором, укладеним між 

творцями цієї інформації. 

Вивчення правового забезпечення та особливостей роботи з науково-технічною 

інформацією є саме головною метою курсу «Технічна інформація в сучасній 

інженерній освіті». 
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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів під час 

вивчення дисципліни «Технічна інформація в сучасній інженерній освіті». 

Методичні вказівки розраховані на можливість виконання певної частини роботи 

з опанування необхідної частки знань самостійно студентами денної та заочної 

форм  навчання та дистанційного навчання.  

Під час самостійного вивчення дисципліни першочерговим завданням є 

ознайомлення за допомогою робочої програми з і структурою начальної 

дисципліни, її тематичним змістом та кількістю годин, що відводяться на 

засвоєння теми.  

Другим етапом самостійної роботи с тудента є підготовка до проведення 

практичних занять. 

Ці методичні вказівки передбачають поетапне вивчення с тудентом низки 

взаємопов’язаних тем. У кожній темі наведено перелік питань, що підлягають 

вивченню, вказано, які зразки устаткування необхідно розглянути, на які 

теоретичні питання необхідно звернути особливу увагу. До складу вказівок з 

опанування теоретичних питань входять питання для самоконтролю. 

Виконання індивідуальної роботи реалізується у письмовій формі.  Під час  

написання та презентації індивідуальної роботи студент повинен показати 

глибоке вивчення теми, розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології 

проблеми, що розглядається. Враховується ступінь засвоєння  фактичного 

матеріалу курсу, обізнаність з основною та додатковою літературою, уміння 

поєднувати теорію з практикою під час розв’язання ситуаційних завдань. 

Індивідуальна робота повинна відповідати  вимогам щодо самостійного 

викладення відповідей, уміння викорис товувати теоретичний матеріал навчально-

методичної літератури. Завдання, що вирішуються, повинні бути конкретними, 

чіткими, лаконічними. Обсяг наданої відповіді не є визначальним під час 

оцінювання роботи. Основне значення має повнота та глибина відповіді, проява 
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самостійного творчого мислення, ретроспективність проведеної роботи, 

оригінальність презентації, вміння презентувати наведений матеріал, якіс ть 

представленого матеріалу та його особливості застосування на практиці. 

Якщо під час вивчення курсу з’являються питання чи ускладнення,  

студенти мають можливіс ть скористатися on-line консультацією в мережі Internet. 

Адреса сторінки кафедри ус таткування харчової і готельної індустрії 

ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та  

торгівлі – http://oborud-hduht.kh.ua/. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ  

ОКРЕМИХ ТЕМ КУРСУ 

 

Тема 1. Суть і система науково-технічної інформації 

Вивчаючи тему, слід звернути увагу на поняття і суть науково-технічної 

інформації. Під час вивчення теми слід детально розглянути структуру та склад 

науково-технічної інформації. 

Розглядаючи питання державної політики в сфері науково-технічної 

інформації слід звернути увагу на заходи державного рівня, що націлені на 

створення та розвитку національної системи науково-технічної інформації та 

завдання національна система науково-технічної інформації. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1–3; 9; 11. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що являє собою інформація? 

2. Що охоплює наука про інформацію? 

3. Що являє собою науково-технічна інформація? 

4. Які основні завдання національної системи науково-технічної інформації? 

5. Що являє собою наукова інформація? 

6. Що являє собою технічна інформація? 

7. Що являє собою економічна інформація? 

8. Що являє інформаційна взаємодія? 

9. Що забезпечує держава з метою створення та розвитку національної 

системи науково-технічної інформації? 

10. Які заходи необхідно здійснити для поліпшення інформаційної 

діяльнос ті в країні? 
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Тема 2. Науково-технічна інформація в сучасному світі 

При вивченні цієї теми необхідно розглянути місце науково-технічної 

інформації в сучасному світі в цілому, на світовому інформаційному ринку та 

інфраструктуру сектору. 

Для подальшого вивчення цієї теми необхідно розглянути особливості 

сектора науково-технічної інформації. 

Далі необхідно ознайомитись з роллю державного регулювання у секторі 

інформаційного ринку та визначити міс ткіс ть ринку наукової і технічної 

інформації. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 2; 4; 5; 11. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Місце науково-технічної інформації в сучасному світі. 

2. Що забезпечує взаємодію різних сфер життєдіяльнос ті суспільс тва? 

3. Яка інфраструктуру сектора науково-технічної інформації? 

4. Особливості сектора науково-технічної інформації. 

5. На що спрямована значна частина інформації? 

6. На що спрямована державна підтримка у сфері науково-технічної 

інформації? 

7. Міс ткіс ть ринку наукової і технічної інформації. 

8. Яку функцію виконує науково-технічна інформація у формі 

інформаційних продуктів і послуг? 

9. Виходячи з чого можна визначати теоретичну місткість ринку наукової і 

технічної інформації? 

10. Хто є основними споживачами наукової і технічної інформації, що 

купують інформаційні продукти і послуги за ринковими принципами? 
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Тема 3. Види науково-технічної інформації та робота з нею 

При вивченні даної теми необхідно детально вивчити суть та види науково-

технічної інформації та розглянути методи пошуку і збору наукової інформації. 

Вивчаючи дану тему необхідно навчитись вірно аналізувати та інтерпретувати 

інформації. В результаті вивчення даної теми необхідно навчитись вірно 

організовувати роботу з науковою літературою та вивчити правила, яких треба 

дотримуватись при цитуванні літератури. Закономірності розвитку науки 

вимагають постійного обміну інформацією тому важливо звернути увагу на 

Форми обміну науковою інформацією. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 6; 8; 11. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Як класифікується наукова інформація в залежності від призначення? 

2. Що являє собою технічна інформація? 

3. Що являє собою економічна інформація? 

4. Що являє собою соціальна інформація? 

5. Чим відрізняються первинні документи від вторинних? 

6. Що являє собою банк даних? 

7. Що являє собою база даних? 

8. Що являє собою база знань? 

9. Яких правил треба дотримуватись при цитуванні літератури? 

10. Які Ви знаєте форми обміну науковою інформацією? 

 

Тема 4. Бібліографічні класифікації інформації 

При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на нас тупні поняття та 

питання: поняття класифікації; класифікація наук у загальній системі наукових 

знань, зв’язок усіх наук; підходи до класифікації наук; значення класифікації 

наук; основні поняття класифікаційної структури; зв’язок між документною 

класифікацією і класифікацією наук; поняття наукова система документації та 

систематизація документів; сутність бібліотечно-бібліографічної класифікації, її 
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значення; основні етапи розвитку систематичних класифікацій; десятична 

класифікація М. Дьюї та її значення для розвитку систематичних класифікацій; 

бібліотечно-бібліографічна класифікація передумови створення; функції і види 

індексації в класифікаційних системах; вимоги до індексації; типи документних 

систематичних класифікацій; ієрархічні системи класифікації; фасетні системи 

класифікації; найвідоміші документні класифікаційні системи; документні 

систематичні класифікації, які використовуються в Україні. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 6; 8; 12. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність поняття систематизація документів. 

2. Що таке класифікація і яку роль відіграє класифікація наук у загальній 

системі наукових знань? 

3. Які основні поняття класифікаційної структури вам відомі? 

4. Який зв’язок існує між документною класифікацією і класифікацією наук? 

5. Розкрийте сутніс ть бібліотечно-бібліографічної класифікації, доведіть її 

значення. 

6. Вкажіть основні етапи розвитку систематичних класифікацій. 

7. Що таке індексація? 

8.  Які функції і види індексації притаманні класифікаційним системам? 

9. Вкажіть два основних типи документних систематичних класифікацій. 

10. Які ви знаєте документні систематичні класифікації, що використовуються 

в Україні? 
 

Тема 5. Універсальна десяткова класифікація 

Вивчаючи цю тему необхідно звернути увагу на нас тупні поняття та 

питання: поняття УДК; власники УДК і ліцензіати; історія створення УДК; 

сучасний стан УДК в Україні; система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої діяльності; національний с тандарт України з УДК; складові час тини 

УДК; структура; основні таблиці; алфавітно-предметний покажчик УДК; 
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спеціальні визначники; знаки УДК та їх використання; допоміжні таблиці УДК; 

послідовність приєднання визначників до основного індексу; приклади 

індексування за УДК. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 7, 8. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що таке УДК? 

2. Хто є власником УДК? Кому належать права вдосконалення та 

розповсюдження УДК в Україні? 

3.  Що ви знаєте про історію створення УДК та сучасний стан УДК в Україні? 

4. Які стандарти з УДК вам відомі? 

5. З яких частин складається УДК? 

6. Опишіть структуру основних таблиць УДК. 

7. Які спеціальні визначники застосовуються в УДК? 

8. Які знаки застосовуються в УДК? 

9. Яке значення при складанні індексу УДК має двокрапка? 

10. Який офіційний документ зобов’язує перейти бібліотеки України на 

систему УДК? З чим це пов’язано? 

 

Тема 6. Законодавство України про науково-технічну інформацію 

При вивченні даної теми необхідно звернути на базові закони, що стосуються 

науково-технічної інформації, а саме: Закону України «Про інформацію» та 

Закону України «Про науково-технічну інформацію».  

Для подальшого більш глибокого вивчення цієї теми необхідно розглянути 

правовий режим науково-технічної інформації; національна система науково 

технічної інформації, ринок науково-технічної інформації та державну політику у 

сфері науково-технічної інформації. Окремо слід звернути увагу на міжнародне 

співробітництво у сфері науково-технічної інформації. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 9–11. 
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Запитання для самоконтролю 

1. В чому полягають основні принципи інформаційних відносин? 

2. На що направлена державна інформаційна політика? 

3. Хто чи що є суб’єктом та об’єктом інформаційних відносин? 

4. Чим забезпечується право на інформацію? 

5. Що є основними видами інформаційної діяльнос ті? 

6. З чого складається національна система науково-технічної інформації? 

7. В чому полягають основні завдання національної системи науково-технічної 

інформації? 

8. Що забезпечує держава з метою створення та розвитку національної 

системи науково-технічної інформації? 

9. Згідно з чим відбувається міждержавний обмін науково-технічною 

інформацією? 

10. Чим забезпечується суверенітет України у сфері науково-технічної 

інформації? 

 

Тема 7. Право на науково-технічну інформацію 

Розглядаючи дану тему необхідно зверну на загальні положення цивільного 

право України у сфері інформації та значення науково-технічної інформації в 

умовах ринкової економіки. При розгляді даної теми слід також враховувати 

світову практику в сфері передачі ліцензій на ноу-хау, зміст права на науково-

технічну інформацію та основні принципи науково-інформаційної діяльності 

держави в галузі науки, техніки і виробництва. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 9–11. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Якими законами здійснюється правова охорона науково-технічної 

інформації? 

2. Що являє собою ноу-хау? 
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3. Що є надзвичайно вразливим місцем патентної охорони об'єктів 

промислової власності? 

4. До яких дій вдаються заявники винаходів та інших запатентованих 

пропозицій в пошуках ефективніших способів захисту своїх розробок? 

5. В законодавчих актах зазначається що науково-технічна інформація є 

суспільним надбанням чи дана інформація проголошується об'єктом права 

власності? 

6. В якій статі, якого закону зазначено, що «споживач науково-технічної 

інформації несе відповідальність за додержання прав власника цієї інформації»? 

7. Чи є інформаційна продукція об'єктом товарних відносин? 

8. У яких випадках науково-технічна інформація надається на комерційних 

засадах? 

9. На якій основі здійснюється міжнародний обмін науково-технічною 

інформацією? 

10. Яка відповідальність встановлюється за порушення законодавства про 

інформацію в діючому законодавстві і де саме це передбачено? 

 

Тема 8. Проблеми інженерної освіти 

При вивченні даної теми необхідно розглянути історія інженерної діяльності 

як джерела науково-технічної інформації та функції науково-дослідних інс титутів 

і навчальних закладів в формуванні передового інженерного світогляду. При 

вивченні даної теми слід також звернути увагу на вплив технічного прогресу на 

методи пізнання, типи професійного мислення та технократизм сучасності. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 2; 5. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що є предметом інженерної діяльності? 

2. В чому полягає криза вищої освіти в тому числі й технічної? 

3. Що являє собою інженерне мислення? 

4. Що являє собою гуманізація освіти? 
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5. Чим характеризується сучасний науково-технічний прогрес? 

6. Які технологічні способи виробництва відомі історії? 

7. Що являє собою професіональний стиль мислення? 

8. Які існують типи профес ійного мислення? 

9. Які існують складові процесу гуманітаризації вищої освіти? 

10.  В чому полягає технократизм? 

 

Тема 9. Основи інженерної психології 

Розглядаючи дану тему необхідно звернути увагу на предмет та завдання  

інженерної психології, характеристику системи «людина–машина», діяльніс ть 

людини-оператора в даній системі. При вивченні даної теми необхідно також 

звернути увагу на психологічну характеристику діяльнос ті людини–оператора та 

проектування технічних засобів діяльності оператора. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 5; 13. 
 

Запитання для самоконтролю 

1. Що є об’єктом та предметом дослідження інженерної психології? 

2. Які передумови виникнення інженерної психології? 

3. Що таке система та за якими ознаками класифікують СЛМ? 

4. Як здійснюється розподіл функцій в СЛМ? 

5. Які види операторської діяльності Вам відомі? 

6. Як класифікуються фактори, що впливають на діяльніс ть оператора? 

7. Які психофіз іологічні характеристики зорового аналізатора є професійно 

значущими для людини-оператора в процесі прийому інформації? 

8. Які характеристики слухового аналізатора Вам відомі? 

9. Які основні методологічні і теоретичні підходи викорис товуються при 

рішенні задач інженерно-психологічного проектування й у чому полягає їх зміст? 

10. У чому полягають основні інженерно-психологічні вимоги до засобів 

відображення інформації? 
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