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РАБОЧАЯ ПРАГРАМА 

 

 

УСТУП 

Вучэбная дысцыпліна ―Арганізацыя і методыка навукова-метадычных 

даследаванняў у бібліятэцы‖ з’яўляецца абавязковай для падрыхтоўкі 

бібліятэкараў-бібліѐграфаў па спецыялізацыі ―навукова-метадычная 

дзейнасць бібліятэк‖. Актуальнасць вывучэння дадзенай дысцыпліны 

абумоўлена неабходнасцю набыцця студэнтамі прафесійных кампетэнцый па 

арганізацыі і методыцы навукова-даследчай дзейнасці ў бібліятэках. 

Вывучэнне курса фарміруе тэарэтычную і практычную базу для актыўнага 

ўдзелу маладых спецыялістаў у арганізацыі і правядзенні навуковых 

даследаванняў, у прыватнасці, уменне крытычна ацаніць вынікі работы 

бібліятэкі (бібліятэчнай сістэмы), вызначыць праблему, сфармуляваць 

гіпотэзу і праверыць яе ў ходзе канкрэтнага даследавання. Авалоданне 

курсам спрыяе развіццю творчага рацыянальнага мыслення, інавацыйнага 

падыходу да вырашэння тыпавых і нестандартных праблем бібліятэчнай 

практычнай дзейнасці. 

Мэта дысцыпліны ―Арганізацыя і методыка навукова-метадычных 

даследаванняў у бібліятэцы‖ – забяспечыць вывучэнне студэнтамі 

арганізацыйных і метадычных асноў навукова-даследчай работы ў 

прафесійнай сферы. 

Дасягненне гэтай мэты рэалізуецца праз вырашэнне наступных задач: 

– вывучэнне працэсу арганізацыі сучасных навукова-метадычных 

даследаванняў у бібліятэцы; 

– фарміраванне ведаў аб методыцы правядзення навукова-метадычнага 

даследавання; 

– авалоданне уменнямі і навыкамі распрацоўкі, арганізацыі і 

правядзення бібліятэчнага даследавання, фармуліравання вывадаў і 

практычных рэкамендацый, укаранення вынікаў даследавання ў практыку. 

У выніку вывучэння дысцыпліны ―Арганізацыя і методыка навукова-

метадычных даследаванняў у бібліятэцы‖ студэнт павінен разумець і ведаць: 

– спецыфіку правядзення навуковых даследаванняў у бібліятэцы і 

асноўныя патрабаванні да іх; 

– сутнасць навукова-метадычных даследаванняў і іх асноўныя задачы на 

сучасным этапе; 
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– парадак арганізацыі навуковых бібліятэчных даследаванняў, 

асаблівасці арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці ў розных тыпах 

бібліятэк; 

– сутнасць, магчымасці, перавагі і недахопы, методыку прымянення 

асноўных тэарэтычных і эмпірычных метадаў, якія прымяняюцца пры 

даследаванні бібліятэчных, бібліяграфічных, кнігазнаўчых працэсаў і з’яў; 

– структуру і змест асноўных этапаў навукова-метадычнага 

даследавання; 

– нарматыўнае забеспячэнне навукова-даследчай дзейнасці ў Рэспубліцы 

Беларусь; 

– каардынацыю і планаванне навуковых і навукова-метадычных 

даследаванняў у Рэспубліцы Беларусь. 

У выніку засваення гэтых ведаў студэнт павінен валодаць наступнымі 

уменнямі: 

– праводзіць вывучэнне складу, арганізацыі і структуры сацыяльнай 

сістэмы (бібліятэкі) з выкарыстаннем методыкі сістэмнага аналізу; 

– праводзіць тэрміналагічны аналіз і аперацыяналізацыю паняццяў; 

– вывучаць дакументы метадамі кантэнт-аналізу, аналізу паняційнага 

слоўніка і інтэнт-аналізу; 

– праводзіць бібліяметрычны аналіз дакуметаў; 

– вывучаць чытачоў бібліяграфічным метадам; 

– абгрунтоўваць, распрацоўваць і праводзіць навуковае назіранне і 

эксперымент; 

– выкарыстоўваць метады апытання ў даследаванні бібліятэчна-

бібліягарфічных працэсаў і з’яў; 

– валодаць методыкай экспертных метадаў; 

– выкарыстоўваць сучасныя метады генерыравання ідэй пры вырашэнні 

навукова-даследчых задач і алгарытмы вырашэння вынаходніцкіх задач па 

Г.С. Альтшулеру; 

– планаваць навуковае даследаванне, фармуліраваць праблему, тэму, 

аб’ект, прадмет, мэту і задачы даследавання, абгрунтоўваць яго актуальнасць 

і навізну, фармуліраваць гіпотэзу;  

– супастаўляць магчымасці розных тэарэтычных і эмпірычных метадаў і 

вызначаць аптымальны комплекс метадаў для правядзення навукова-

метадычнага даследавання; 
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– аналізаваць вынікі навукова-метадычных даследаванняў, 

абгрунтоўваць вывады і практычныя рэкамендацыі. 

Паспяховае засваенне студэнтамі курса ―Арганізацыя і методыка 

навукова-метадычных даследаванняў у бібліятэцы‖ магчыма на аснове 

трывалых ведаў, атрыманых пры вывучэнні такіх агульнанавуковых і 

агульнапрафесійных дысцыплін, як ―Асновы навукова-даследчай работы‖, 

―Бібліятэказнаўства. Тэорыя‖, ―Бібліяграфазнаўства. Тэорыя‖, 

―Матэматычныя метады бібліятэчнай работы‖ і інш. 

Для павышэння эфектыўнасці вывучэння дысцыпліны ―Арганізацыя і 

методыка навукова-метадычных даследаванняў у бібліятэцы‖ рэкамендуецца 

выкарыстоўваць педагагічныя тэхналогіі для актывізацыі дзейнасці 

студэнтаў (праблемнае навучанне, гульнѐвыя тэхналогіі), для эфектыўнасці 

кіравання і арганізацыі вучэбнага працэсу (індывідуалізацыя навучання, 

тэхналогія паэтапнага фарміравання разумовых дзеянняў), тэхналогіі 

вучэбна-даследчай дзейнасці, калектыўныя і групавыя спосабы навучання і 

інш. 

У межах вывучэння курса прадугледжаны наступныя віды заняткаў: 

лекцыі (уводныя, бягучыя, аглядныя, абагульняльныя), семінары 

(абмеркаванне дакладаў, семінар-дыскусія, семінар з элементамі лекцыі, 

семінар-дыдактычая гульня), практычныя заняткі, самастойная работа 

студэнтаў. Вывучэнне дысцыпліны разлічана на 56 аўдыторных гадзін: 20 – 

лекцыі, 12 – семінары, 24 – практычныя заняткі.  

Выкарыстоўваюцца розныя формы бягучага і рубежнага кантролю, у 

тым ліку за самастойнай работай студэнтаў (бягучыя кантрольныя апытанні, 

тэсціраванне, праверка канспектаў, выкананых заданняў для самастойнай 

работы, калѐквіумы). Выніковай формай кантролю ведаў з'яўляецца экзамен. 
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ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН КУРСА 

 

Назвы раздзелаў і тэм 
Колькасць гадзін 

усяго лек. сем. практ

. 

сам. 

работ

а 

Уводзіны 0,5 0,5    

 

Раздзел І. Арганізацыя навукова-метадычных даследаванняў  

у бібліятэках  

Тэма 1. Навукова-метадычныя 

даследаван-ні ў бібліятэках Беларусі: 

агульная харак-тарыстыка 

7,5 1,5   6 

Тэма 2. Нарматыўнае забеспячэнне 

навукова-даследчай дзейнасці ў 

Рэспубліцы Беларусь 

2 2    

Тэма 3. Структура і змест асноўных 

этапаў даследчага працэсу 

18 2 2 2 12 

Тэма 4. Метадалагічны блок праграмы 

навуковага даследавання 

14 2 2 2 8 

Тэма 5. Арганізацыйна-метадычны блок 

праграмы навуковага даследавання 

16 2   14 

 

Раздзел IІ. Методыка навукова-метадычных даследаванняў 

 

Тэма 6. Метады вывучэння паняццяў у 

бібліятэчна-бібліяграфічных даследа-

ваннях 

4  2 2  

Тэма 7. Метады вывучэння дакументаў у 

бібліятэчна-бібліяграфічных даследа-

ваннях  

4 2  2  

Тэма 8. Назіранне і экперымент у 

даследаванні бібліятэчна-

бібліяграфічных працэсаў і з’яў  

4 2 2   

Тэма 9. Метады апытання ў даследаванні 

бібліятэчна-бібліяграфічных працэсаў  

і з’яў  

18 2  2 14 

Тэма 10. Экспертныя метады 

 

10 2  2 6 

Тэма 11. Спецыяльныя метады біблія-

тэчных і бібліяграфічных даследаванняў 

2  2   

Тэма 12. Сучасныя метады 

генерыравання ідэй пры вырашэнні 

6  2 4  
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навукова-даследчых задач 

Тэма 13. Абагульненне і аналіз вынікаў 

навукова-метадычнага даследавання 

10 2  8  

Усяго 116 20 12 24 60 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

     Уводзіны 

 

Прадмет, структура, задачы курса ―Арганізацыя і методыка навукова-

метадычных даследаванняў у бібліятэцы‖, яго месца ў сістэме прафесійнай 

падрыхтоўкі бібліятэкараў-бібліѐграфаў па спецыялізацыі ―навукова-

метадычная дзейнасць бібліятэк‖. Кампетэнцыі, якія набываюць студэнты ў 

працэсе вывучэння курса. Асноўныя віды вучэбных заняткаў і арганізацыя 

самастойнай работы студэнтаў, формы кантролю. Вучэбна-метадычная 

забяспечанасць курса. 

 

РАЗДЗЕЛ І. АРГАНІЗАЦЫЯ НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫХ 

ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

 

Тэма 1. Навукова-метадычныя даследаванні ў бібліятэках Беларусі: 

агульная характарыстыка 

Навуковая работа у бібліятэчна-бібліяграфічнай сферы: суб’ект, аб’ект, 

прадмет, мэта, сродкі, метады, вынікі. Сувязь навукі і практычнай 

бібліятэчна-біліяграфічнай дзейнасці. Узрастанне ролі бібліятэчнай, 

бібліяграфічнай навукі, неабходнасць больш актыўнага ўкаранення вынікаў 

навуковых даследаванняў у практыку.  

Віды навуковых даследаванняў. Сутнасць навукова-метадычных 

даследаванняў і іх асноўныя задачы на сучасным этапе. Арганізацыя 

навукова-даследчай дзейнасці ў бібліятэках Рэспублікі Беларусь. Навукова-

метадычная дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Цэнтральнай 

навуковай бібліятэкі НАН РБ і іншых рэспубліканскіх галіновых бібліятэк, 

ФБ БДУ і іншых бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, 

універсальных навуковых абласных бібліятэк. 

 

Тэма 2. Нарматыўнае забеспячэнне навукова-даследчай дзейнасці 

ў Рэспубліцы Беларусь 

Закон Рэспублікі Беларусь ад 21.10.1996 г. ―Аб навуковай дзейнасці‖ (са 

зменамі і дапаўненнямі - ад 17.10.2005 г.). Закон Рэспублікі Беларусь ад 

19.01.1993 ―Аб асновах дзяржаўнай навукова-тэхнічнай палітыцы‖(са 

зменамі і дапаўненнямі - ад 12.11.1997г.). Пастанаўленне Савета Міністраў 
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РБ ад 10.07.1998 г. ―Аб зацверджанні Палажэння аб парадку фінансавання 

навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці за кошт сродкаў 

рэспубліканскага бюджэта‖. Пастанаўленне Савета Міністраў РБ ад 

19.04.2010 г. ―Об утверждении перечня приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики 

Беларусь на 2011-2015 годы ‖ і інш. 

Нарматыўная база навукова-даследчай работы, якая праводзіцца ў 

бібліятэках Беларусі: СТБ 1080-97 "Порядок выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию научно-

технической продукции", ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления". 

 

Тэма 3. Структура і змест асноўных этапаў даследчага працэсу 

Працэсуальныя элементы навукова-метадычнага даследавання. 

Супярэчнасць і праблема даследавання. Выбар і абгрунтаванне тэмы 

даследавання. Абгрунтаванне актуальнасці і навізны даследавання. 

Фармуліраванне аб'екта, прадмета, мэты і задач даследавання. Гіпотэза, яе 

віды і фармуліроўка. Крыніцазнаўчая база даследавання. Канцэптуальная 

база даследавання. Выбар аптымальнага комплексу метадаў даследавання. 

Складанне праграмы даследавання. Пошук, накапленне і апрацоўка 

навуковай інфармацыі на розных этапах даследавання. Аналіз вынікаў 

навукова-метадычных даследаванняў, фармуліраванне вывадаў і распрацоўка 

практычных рэкамендацый. Апрабацыя і ўкараненне вынікаў навуковага 

даследавання ў практыку. 

Семінар 

Практычная работа 

 

Тэма 4. Метадалагічны блок праграмы навуковага даследавання 

Аналіз і ацэнка вынікаў дзейнасці бібліятэкі як сістэмнага аб’екта. 

Характарыстыка ўнутранай пабудовы сацыяльнай сістэмы: склад, 

арганізацыя, структура. Характарыстыкі і варыянты арганізацыі сістэмы. 

Тыпалогія структуры сістэм. Віды структурных сувязей элементаў сістэмы. 

Сацыяльная сістэма і яе параметры. Стратэгіі паводзінаў сацыяльнай 

сістэмы. Структура і змест сістэмнага аналізу. 

Сутнасць сінэргетычнага падыходу і асаблівасці яго выкарыстання для 

даследавання бібліятэчных працэсаў і з'яў. Кагнітаграфічны падыход, 
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магчымасці яго прымянення ў навукова-метадычных даследаваннях. 

Дзейнасны падыход, яго сутнасць. Характарыстыкі дзейнасці. Лагічная і 

часовая структура дзейнасці. Выкарыстанне дзейнаснага падыходу ў 

бібліятэчных даследаваннях. Рэсурсны, культуралагічны, аксіялагічны і інш. 

навуковыя падыходы як метадалагічная аснова бібліятэчнага даследавання. 

Правілы сінтэзу метадалагічных падыходаў. 

Семінар 

Практычная работа 

 

Тэма 5. Арганізацыйна-метадычны блок праграмы навуковага 

даследавання 

Шматузроўневая структура метадаў бібліятэказнаўства, 

бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства. Агульналагічныя, агульнанавуковыя, 

спецыяльныя метады. Суадносіны метадалагічнага, тэарэтычнага і 

эмпірычнага узроўняў даследавання. Выбар сістэмы метадаў у адпаведнасці з 

мэтай і задачамі даследавання. Колькасныя і якасныя метады збора дадзеных, 

іх магчымасці і абмежаванні.  

Першасная, індывідуальная, сукупная інфармацыя і праект яе апрацоўкі 

на розных этапах даследавання. Забеспячэнне абгрунтаванасці і дакладнасці 

зыходных дадзеных. Паняцце генеральнай і выбарачнай сукупнасці. 

Рэпрэзентатыўнасць. Аб’ѐм выбаркі. Памылка выбаркі. Шкала В.І. Паніѐтта. 

Выкарыстанне статыстычнай дакументацыі ў бібліятэказнаўчым 

даследаванні. Віды выбарак і прынцыпы іх фарміравання. Плануемае 

прадстаўленне вынікаў даследавання. Тэрмін выканання навукова-

метадычнага даследавання. 

 

 

РАЗДЗЕЛ IІ. МЕТОДЫКА НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫХ 

ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

 

Тэма 6. Метады вывучэння паняццяў у бібліятэчна-бібліяграфічным 

даследаванні 

Тэарэтычныя асновы метада тэрміналагічнага аналізу. Магчымасці яго 

выкарыстання ў даледаванні бібліятэчна-бібліяграфічным працэсаў і з’яў. 

Этапы і методыка тэрміналагічнага аналізу. Міжгаліновыя і канкрэтна-

навуковыя тэрміны. Вызначэнне базавага і падпарадкаваных тэрмінаў, 
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устанаўленне тэрмінасістэмы. Этымалагічны аналіз тэрмінаў, даследаванне 

працэса іх фарміравання і развіцця. Удакладненне і фармуліроўка сучаснага 

вызначэння тэрміна. 

Агульная характарыстыка метада аперацыяналізацыі паняццяў. Этапы і 

методыка правядзення аперацыяналізацыі паняццяў. Магчымасці метада ў 

бібліятэчным даследаванні. Устанаўленне ўзаемасувязі паміж ключавымі 

паняццямі і эмпірычнымі індыкатарамі,  якія адносяцца да прадметнай 

вобласці даследавання. Эмпірычны індыкатар як паказчык прымет аб’екта, 

даступных для назірання і вымярэння. Раскрыццѐ зместу эмпірычных прымет 

і сродкаў іх фіксацыі. Аперацыйнае вызначэнне паняццяў, фарміраванне 

сістэмы індыкатарў у адпаведнасці з гіпотэзай даследавання. 

Семінар 

Практычная работа 

 

Тэма 7. Метады вывучэння дакументаў у бібліятэчна-бібліяграфічных 

даследаваннях 

 Класіфікацыя метадаў вывучэння дакументаў.  

Агульнанавуковы метад эмпірычнага і тэарэтычнага вывучэння 

тэкстаў, яго сутнасць і методыка выкарыстання. Першасныя і другасныя 

дадзеныя, асаблівасці іх атрымання.  

 Кантэнт-аналіз, яго сутнасць і магчымасці прымянення ў бібліятэчна-

бібліяграфічным даследаванні. Этапы і методыка кантэнт-аналізу.  

 Метады аналізу паняційнага слоўніка і інтэнт-аналіз, сутнасць і 

методыка прымянення ў бібліятэчна-бібліяграфічным даследаванні.  

 Вывучэнне чытачоў бібліяграфічным метадам, сутнасць і методыка. 

 Бібліяметрычны аналіз, яго сутнасць выкарыстанне ў вывучэнні 

дакументных патокаў і масіваў. Фарміраванне асноў бібліяметрыі. Метады 

аналізу колькасных характарыстык першасных дакументаў. Метады аналізу 

другасных крыніц інфармацыі. Метады аналізу цытавання. Паняцце цытат-

індэкса. Методыка бібліяметрычнага аналізу. 

Практычная работа 

 

Тэма 8. Назіранне і экперымент у даследаванні бібліятэчна-

бібліяграфічных працэсаў і з’яў 

Сутнасць метада назірання, яго перавагі і недахопы пры выкананні 

бібліятэчна-бібліяграфічнага даследавання. Спецыфіка бібліятэчнага 
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назірання. Класіфікацыя відаў назірання па ступені фармалізаванасці, 

пазыцыі назіральніка, умовам правядзення, частаце правядзення. Планаванне 

назірання і працэдура яго правядзення. Характарыстыка структуры 

назіраемай сітуацыі. Вызначэнне параметраў назіраемай сітуацыі. Выбар 

адзінак назірання. Праблема суб’ектыўнасці назірання і спосабы павышэння 

надзейнасці метаду. 

Эксперымент, сутнасць метада, яго перавагі і недахопы пры выкананні 

бібліятэчна-бібліяграфічнага даследавання. Віды эксперыментаў у 

даследаваннях бібліятэчнай сферы. Паняцце пераменнай, залежныя і 

незалежныя пераменныя. Патрабаванні да правядзення эксперыменту: 

кантроль за эксперыментальнымі ўмовамі, праблема ізаляцыі кантрольных 

фактараў, выраўноўванне эксперыментальных умоў. Распрацоўка 

эксперыменту. Сродкі вымярэння пераменных. Лагічная структура 

эксперыменту.  

Семінар 

 

Тэма 9. Метады апытання ў даследаванні бібліятэчна-бібліяграфічных 

працэсаў і з’яў 

Сутнасць і магчымасці метадаў апытання для даследаванняў бібліятэчна-

бібліяграфічных з’яў. Анкетаванне і інтэрвьюіраванне, параўнальныя 

магчымасці метадаў, іх перавагі і недахопы. Методыка анкетавання. 

Пазнавальныя магчымасці анкетнага пытання. Функцыі анкетнага пытання. 

Віды анкетных пытанняў па ступені стандартызацыі (закрытыя, 

напаўзакрытыя і адкрытыя); па канструктыўных асаблівасцях (дыхатамічныя, 

альтэрнатыўныя, паліварыянтныя); па функцыях (фільтры, кантрольныя, 

пасткі). Агульная кампазіцыя анкеты. Уступная, базісная і заключная часткі 

анкеты. Метадычныя патрабаванні да анкеты. Неабходныя ўмовы арганізацыі 

і паспяховага прымянення анкетавання.  

Інтэрвьюіраванне, яго віды. Фармалізаванае, напаўфармалізаванае, 

нефармалізаванае інтэрв’ю. Этапы падрыхтоўкі і правядзення інтэрв’ю. 

Інтэрв’ю як працэс сацыяльна-псіхалагічнага ўзаемадзеяння інтэрв’юрэра з 

рэспандэнтам. Метад фокус-груп, сутнасць, перавагі і недахопы метада. 

Асноўныя прынцыпы факусіраванага глыбіннага інтэрв’ю. Фарміраванне 

фокус-груп. Склад і колькасць удзельнікаў фокус-груп, абмежаванні на 

удзел. Арганізацыя правядзення фокус-груп. 

Практычная работа 
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Тэма 10. Экспертныя метады 

Сутнасць і задачы экспертных метадаў пры даследаванні працэсаў і з’яў 

бібліятэчна-бібліяграфічнай сферы. Экспертныя ацэнкі якасці аб’екта 

даследавання, методыка і абгрунтаванне вынікаў. Метады экспертных ацэнак 

у прагназаванні развіцця бібліятэчных аб’ектаў. Асноўныя стадыі 

правядзення экспертных апытанняў. Адбор экспертаў: пошук патэнцыяльных 

экспертаў, ацэнка кампетэнтнасці экспертаў, вызначэнне колькасці 

экспертных груп. Праблема вымярэння: патрабаванні да шкал меркаванняў 

экспертаў. Мадэлі паводзінаў экспертаў.  

Этап збора экспертнай інфармацыі, яго працэдурныя асаблівасці. Перавагі 

працэдур са зваротнай сувяззю без непасрэднага ўзаемадзеяння экспертаў. 

Метад Дэльфі. Метад якаснай зваротнай сувязі. Метад індывідуальнай 

зваротнай сувязі. Фактары валіднасці экспертных ацэнак. Памылкі і цяжкасці 

ў прымяненні экспертнага апытання. Метады апрацоўкі экспертных 

меркаванняў. 

Практычная работа 

 

Тэма 11. Спецыяльныя метады бібліятэчных і бібліяграфічных 

даследаванняў 

Паняцце спецыяльных метадаў, спосабы стварэння і ўдасканалення. 

Эвалюцыя спецыяльных метадаў бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства, 

кнігазнаўства. Віды спецыяльных метадаў і асаблівасці іх выкарыстання ў 

даследаванні бібліятэчна-бібліграфічных працэсаў і з’яў. Тыпалагічны метад 

кнігазнаўства, сутнасць і сфера прымянення. Методыка сістэмна-

тыпалагічнага аналізу. Бібліяметрычны аналіз, яго сутнасць, выкарыстанне 

для вывучэння дакументных патокаў і масіваў. Аналіз цытавання, паняцце 

цытат-індэксу. Метады аналіза другасных крыніц інфармацыі. Сусветны 

дакументны паток. Структура дакументнага патоку. Методыка 

бібліяметрычнага аналізу. Метады вывучэння чытачоў. Матэматызацыя 

новай методыкі бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства, 

сутнасць, магчымасці і абмежаванасць. 

Паняцце новага метаду даследавання, яго характарыстыка. Алгарытм 

пошука неабходнага даследчага метада.  

Семінар 
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Тэма 12. Сучасныя метады генерыравання ідэй пры вырашэнні 

навукова-даследчых задач 

Паняцце вынаходніцтва, традыцыйная тэхналогія вынаходніцкай 

дзейнасці. Класіфікацыя сучасных метадаў генерыравання ідэй. 

Марфалагічныя метады генерыравання ідэй, іх сутнасць. Аб’ектыўны, 

функцыянальны і змешаны падыходы пры марфалагічным аналізе праблемы.  

Метады мазгавога штурму: сутнасць, разнавіднасці, методыка 

прымянення. Класічныя і сінэктычныя метады мазгавога штурму. 

Алгарытм вырашэння вынаходніцкіх задач па Г.С. Альтшулеру. Аналіз 

мадэлі даследчай задачы. Фармуліроўка ідэальнага канчатковага выніку. 

Фармуліроўка супярэчнасці. Спосабы пераадолення супярэчнасці. Рэсурсы, 

якія патрабуюцца для вырашэння задачы. Карэктыроўка спосабаў 

пераадолення супярэчнасці. Выкарыстанне вынайдзеных спосабаў рашэння 

задачы для іншых прадуктыўных мэтаў. Крытычны аналіз хода вырашэння 

пастаўленай задачы. 

Семінар 

Практычная работа 

 

Тэма 13. Абагульненне і аналіз вынікаў навукова-метадычнага 

даследавання 

Віды аналіза дадзеных, якія выкарыстоўваюцца ў навукова-метадычным 

даследаванні. Разнавіднасці колькаснага (статыстычны, нестатыстычны) і 

якаснага (функцыянальны, структурны, генетычны, сістэмны) аналізу. 

Статыстычныя метады апрацоўкі і аналіза дадзеных. Пабудова варыяцыйных 

шэрагаў, групіроўка дадзеных. Пошук узаемасувязяў паміж зменнымі 

велічынямі. Частотнае размеркаванне: таблічнае прадстаўленне, віды частот, 

графічнае размеркаванне. Колькасныя характарыстыкі масіва дадзеных. 

Нестатыстычныя метады апрацоўкі і аналізу дадзеных: табліцы спалучэнняў, 

метады візуалізацыі, аналіз тэкставых дадзеных, адкрытых пытанняў, 

латэнтна-структурны аналіз. Працэдура абгрунтавання вынікаў даследавання. 

Афармленне вынікаў даследавання. Паняцце навуковага тэксту, яго 

асаблівасці і асноўныя кампаненты. Класіфікацыя навуковых тэкстаў. 

Навуковы стыль, яго спецыфіка. Артыкул як форма прадстаўлення вынікаў 

даследавання, яго віды. Асаблівасці напісання навуковага артыкулу. 

Метадычныя рэкамендацыі: правілы распрацоўкі. 

Практычная работа 
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ТЭМАТЫКА СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ 

 

№ п/п тэма семінара колькасц

ь гадзін 

1 Структура і змест асноўных этапаў даследчага працэсу 

 

2 

2 Метадалагічны блок праграмы навуковага даследавання 

 

2 

3 Метады вывучэння паняццяў у бібліятэчна-

бібліяграфічных даследаваннях 

2 

4 Назіранне і экперымент у даследаванні бібліятэчна-

бібліяграфічных працэсаў і з’яў  

2 

5 Спецыяльныя метады бібліятэчных і бібліяграфічных 

даследаванняў 

2 

6 Сучасныя метады генерыравання ідэй пры вырашэнні 

навукова-даследчых задач 

2 

 Усяго 12 

 

СЕМІНАР № 1 

па тэме “Структура і змест асноўных этапаў даследчага працэсу”,  

2 гадзіны 

 

Пытанні 

1. Назавіце працэсуальныя элементы навуковага даследавання. Дайце 

вызначэнне супярэчнасці і праблемы даследавання. Прывядзіце 

прыклады стандартных навуковых праблем і праблемных сітуацый у 

бібліятэчна-бібліяграфічнай сферы. 

2. Назавіце крытэры актуальнасці, навізны, навуковай і практычнай 

значнасці даследавання. Дайце вызначэнне гіпотэзы. Якія існуюць 

віды гіпотэз? Прывядзіце прыклады гіпотэз у бібліятэказнаўчых 

(бібліяграфазнаўчых, кнігазнаўчых) даследаваннях.  

3. З якіх элементаў складаецца праграма даследавання? Як выбраць 

аптымальны комплекс метадаў даследавання? 

4. Як праводзіцца аналіз і тэарэтычная інтэрпрэтацыя атрыманых 

вынікаў даследавання? Як ажыццяўляецца верыфікацыя навуковых 

палажэнняў бібліятэказнаўства (бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства)?  

5. Якія існуюць формы прадстаўлення вынікаў даследавання ў 

бібліятэказнаўстве, бібліяграфазнаўстве, кнігазнаўстве? Якім чынам 

ажыццяўляецца апрабацыя і ўкараненне вынікаў навуковага 

даследавання ў практыку? 
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ЛІТАРАТУРА 

 

1. Краевский, В.В. Методология научного исследования : пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов / В.В. Краевский. – СПб.: 

СПб ГУП, 2001. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. - М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

3. Методологические проблемы научного исследования. - М.: Наука, 

1984. - 316 с. 

4. Папковская, П. Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П. Я. Папковская – Мн.: ООО «Информпресс», 2002. – 176 с.  

СЕМІНАР № 2 

па тэме “Метадалагічны блок праграмы навуковага даследавання”,  

4 гадзіны 

 

Пытанні 

1. Дайце характарыстыку бібліятыцы як сацыяльнай сістэмы з пункту 

гледжання яе складу, арганізацыі, структуры. Якія існуюць віды і 

варыянты арганізацыі сістэмы? Раскройце тыпалогію структуры 

сістэмы. Якія існуюць віды структурных сувязей элементаў сістэмы? 

2. Назавіце асноўныя віды і прынцыпы сістэмнага аналізу 

3. Раскройце сутнасць сінэргетычнага падыходу і асаблівасці яго 

выкарыстання для даследавання бібліятэчных працэсаў і з'яў  

4. Якія магчымасці прымянення кагнітаграфічнага падыходу ў навукова-

метадычных даследаваннях? 

5. Напрамкі выкарыстанне дзейнаснага падыходу ў бібліятэчных 

даследаваннях. Характарыстыкі дзейнасці. Лагічная і часовая 

структура дзейнасці.  

6. Рэсурсны, культуралагічны, аксіялагічны і інш. навуковыя падыходы 

як метадалагічная аснова бібліятэчнага даследавання. 

7. Правілы сінтэзу метадалагічных падыходаў пры выкананні канкрэтнага 

бібліятэчнага даследавання. 

 

ЛІТАРАТУРА 

 

1. Краевский, В.В. Методология научного исследования : пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов / В.В. Краевский. – СПб.: 

СПб ГУП, 2001. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. - М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 
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3. Методологические проблемы научного исследования. - М.: Наука, 

1984. - 316 с. 

4. Папковская, П. Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П. Я. Папковская – Мн.: ООО «Информпресс», 2002. – 176 с.  

 

СЕМІНАР № 3 

па тэме “Метады вывучэння паняццяў у бібліятэчна-бібліяграфічных 

даследаваннях”,  

2 гадзіны 

 

Пытанні 

1. Тэарэтычныя асновы метада тэрміналагічнага аналізу і магчымасці яго 

выкарыстання ў даледаванні бібліятэчна-бібліяграфічным працэсаў і 

з’яў 

2. Этапы і методыка тэрміналагічнага аналізу 

3. Агульная характарыстыка метада аперацыяналізацыі паняццяў  

4. Этапы і методыка правядзення аперацыяналізацыі паняццяў 

5. Эмпірычны індыкатар як паказчык прымет аб’екта, даступных для 

назірання і вымярэння 

 

ЛІТАРАТУРА 

 

1. Краевский, В.В. Методология научного исследования : пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов / В.В. Краевский. – СПб.: 

СПб ГУП, 2001. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. - М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

3. Методологические проблемы научного исследования. - М.: Наука, 

1984. - 316 с. 

4. Папковская, П. Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П. Я. Папковская – Мн.: ООО «Информпресс», 2002. – 176 с.  Ре
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СЕМІНАР № 4 

па тэме “Назіранне і экперымент у даследаванні бібліятэчна-

бібліяграфічных працэсаў і з’яў”, 2 гадзіны 

 

 

Пытанні 

1. Дайце вызначэнне навуковага назірання. Патлумачце яго адрозненне 

ад штодзѐннага назірання ва ўмовах бібліятэкі. 

2. Якія існуюць віды навуковага назірання і ад чаго залежыць выбар таго 

ці іншага віду назірання пры правядзенні бібліятэчнага даследавання? 

3. Назавіце перавагі і недахопы метаду назірання. 

4. Дайце вызначэнне эсперыменту. Правядзіце параўнальны аналіз 

эксперыменту і назірання па прапанаванай схеме ў вучэбна-

метадычным дапаможніку В.С. Крэйдэнка ―Бібліятэчныя 

даследаванні‖, с. 335. 

5. Якія існуюць віды эксперыменту і ад чаго залежыць выбар таго ці 

іншага віду эксперыменту пры правядзенні бібліятэчнага 

даследавання? 

6. Назавіце перавагі і недахопы эксперыменту. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Библиотековедческие исследования: методология и методика. – М., 

1978. – 248 с. 

2. Варганова, Г.В. Библиотековедческие и информационные 

исследования в США / Г.В. Варганова. – СПб., 2002. – 192 с. 

3. Захарчук, Т.В. Библиографические исследования / Т.В. Захарчук, О.М. 

Зусьман // Справочник библиографа. – СПб .: Профессия , 2002. – С . 

478–510. 

4. Краевский, В.В. Методология научного исследования : пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов / В.В. Краевский. – СПб.: 

СПб. ГУП, 2001. 

5. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. - М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

6. Методика исследований в библиотечной теории и практике : сб .науч . 

тр . – Л ., 1991. – 114 с . 

7. Основы научных исследований / под ред. проф. В.И. Крутова, доц. 

Попова В.В. – М.: Высш. школа, 1989.– 400 с.  

8. Папковская, П. Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П. Я. Папковская – Мн.: ООО «Информпресс», 2002. – 176 с. 
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СЕМІНАР № 5 

па тэме “Спецыяльныя метады бібліятэчных і бібліяграфічных 

даследаванняў”, 2 гадзіны 

 

Пытанні 

 

1. Раскройце сутнасць спецыяльных метадаў бібліятэчна-бібліяграфічных 

даследаванняў. 

2. Якім чынам ствараюцца і ўдасканальваюцца спецыяльныя метады 

бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства? 

3. Ахарактарызуйце спецыяльныя метады бібліятэказнаўства. 

4. Раскройце сутнасць бібліяграфічных спецыяльных метадаў. 

5. Дайце характарыстыку кнігазнаўчага тыпалагічнага метада. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Библиотековедческие исследования: методология и методика. – М., 

1978. – 248 с. 

2. Варганова, Г.В. Библиотековедческие и информационные 

исследования в США / Г.В. Варганова. – СПб., 2002. – 192 с. 

3. Елизаров, А.М. Математические методы в библиотечной работе / 

Елизаров А.М., Хохлов С.Е. : учеб.-метод. пособие. - Казань, 1987.- 270 

с. 

4. Захарчук, Т.В. Библиографические исследования / Т.В. Захарчук, О.М. 

Зусьман // Справочник библиографа. – СПб .: Профессия , 2002. – С . 

478–510. 

5. Краевский, В.В. Методология научного исследования : пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов / В.В. Краевский. – СПб.: 

СПб. ГУП, 2001. 

6. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. - М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

 

СЕМІНАР № 6 

па тэме ― Сучасныя метады генерыравання ідэй пры вырашэнні 

навукова-даследчых задач”, 2 гадзіны 

 

Пытанні 

1. Паняцце вынаходніцтва, традыцыйная тэхналогія вынаходніцкай 

дзейнасці. Класіфікацыя сучасных метадаў генерыравання ідэй  
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2. Марфалагічныя метады генерыравання ідэй, іх сутнасць. Аб’ектыўны, 

функцыянальны і змешаны падыходы пры марфалагічным аналізе 

праблемы  

3. Метады мазгавога штурму: сутнасць, разнавіднасці, методыка 

прымянення. Класічныя і сінэктычныя метады мазгавога штурму 

4. Алгарытм вырашэння вынаходніцкіх задач па Г.С. Альтшулеру і яго 

прымяненне для вырашэння задач навукова-метадычнага даследавання 

 

ЛІТАРАТУРА 

 

1. Альтов (Альтшуллер), Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения 

изобретательских задач / Г. С. Альтов. – Петрозаводск: Скандинавия, 

2003. – 239 с. 

2. Альтшуллер, Г.С. Алгоритм изобретения / Г.С. Альтшулер. – М.: 

Московский рабочий, 1973. - 400 с. 

3. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. - М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. 

– 351 с. 
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ТЭМАТЫКА ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

 

№ 

п/п 

тэма практычнай работы колькасц

ь гадзін 

1 Сучасная метадалогія бібліятэказнаўства, 

бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства 

2 

2 Метадалагічныя падыходы ў даследаванні бібліятэчна-

бібліяграфічных працэсаў і з'яў 

2 

3 Метады вывучэння паняццяў у бібліятэчна-

бібліяграфічным даследаванні 

2 

4 Метады вывучэння дакументаў у бібліятэчна-

бібліяграфічных даследаваннях 

2 

5 Метады апытання ў даследаванні бібліятэчна-

бібліяграфічных працэсаў і з’яў 

2 

6 Экспертныя метады 

 

2 

7 Сучасныя метады генерыравання ідэй пры вырашэнні 

навукова-даследчых задач 

4 

8 Структура і змест асноўных этапаў даследчага працэсу 

 

4 

9 Методыка падрыхтоўкі навуковых тэкстаў 

 

4 

 Усяго 24 

 

ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 1  

па тэме ―Сучасная метадалогія бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства, 

кнігазнаўства‖, 2 гадзіны 

 

Мэта: навучыць студэнтаў вызначаць выкарыстаныя ў навуковых 

даследаваннях метадалагічныя падыходы і праводзіць аналіз дасягнутых 

вынікаў. 

Заданне: прааналізаваць аўтарэфераты дысертацый па 

бібліятэказнаўстве, бібліяграфазнаўстве, кнігазнаўстве, вызначыць 

выкарыстаныя ў кожным даследаванні метадалагічныя падыходы, 

абгрунтаваць, зрабіць вывад аб дасягнутых выніках. 

Выкананне:  

1) адабраць 3-5 аўтарэфератаў дысертацый па бібліятэказнаўстве, 

бібліяграфазнаўстве, кнігазнаўстве (05.25.03); 

2) прааналізаваць тэкст аўтарэфератаў дысертацый, вызначаючы 

выкарыстаныя ў даследаванні метадалагічныя падыходы: змястоўны і 

фармальны, лагічны і гістарычны, колькасны і якасны, фенаменалагічны і 

сутнасны; 

3) абгрунтаваць сваю думку прыкладамі са зместу даследавання; 
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4) зрабіць вывад аб дасягнутых выніках на аснове кожнага з вызначаных 

падыходаў. 

Змест справаздачы па рабоце : запоўненая табліца 

№ п/п БА 

аўтарэферата 

дысертацыі 

метадалагічныя 

падыходы 

абгрунтаванне вынікі 

     

     

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

2. Проведение маркетинговых и социологических исследований в 

учреждениях культуры : (методические рекомендации) / Кировская гос. 

унив. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, Науч.-методический отд. ; [сост. 

Н.А. Скрябина]. – Киров : Кировская гос. унив. обл. науч. б-ка им. А.И. 

Герцена, 2010. – 55 с. 

 

ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 2  

па тэме ―Метадалагічныя падыходы ў даследаванні бібліятэчна-

бібліяграфічных працэсаў і з'яў‖, 2 гадзіны 

 

Мэта: навучанне студэнтаў методыцы першаснага сістэмнага аналізу 

бібліятэчна-бібліяграфічных аб’ектаў. 

Заданне: прааналізаваць прапанаваныя сацыяльныя аб’екты, 

выкарыстоўваючы метад сістэмнага аналізу 

Выкананне: 

1) вызначыць склад структурных элементаў сістэмы, указаць іх тыпы па 1А) 

ступені радства з іншымі элементамі; 1Б) па ступені самастойнасці; 1В) часу 

існавання; 1Г) ролі ў сістэме; 1Д) актыўнасці ў сістэме; 1Е) характару 

ўздзеяння на сістэму; 

2) прааналізаваць структуру сістэмы, прыводзячы прыклады наступных відаў 

структурных сувязей элементаў: 2А) прычынна-выніковая; 2Б) 

карэляцыйная; 2В) сувязь станаў; 

3) вызначыць тыпы структуры сістэмы 3А) па характару сувязей, 3Б) 

устойлівасці структуры, 3В) кампазіцыі структуры, 3Д) адкрытасці 

4) вызначыць і ацаніць асноўныя параметры сацыяльнай сістэмы па шкале 

―высокая, сярэдняя, нізкая‖: 4А) аператыўнасць, 4Б) цэнтралізаванасць, 4В) 

перыферыйнасць, 4Г) жывучасць, 4Д) аб’ем 
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5) вызначыць пераважную стратэгію арганізацыйных паводзінаў сацыяльнай 

сістэмы; 

6) вызначыць мэты, знешнія і ўнутраныя функцыі сістэмы; 

7) вызначыць фактары, якія уздзейнічаюць на сістэму: 7А) аб’ектыўныя і 

суб’ектыўныя; 7Б) фактары, якія стымулююць і абмяжоўваюць развіццѐ 

сістэмы; 7В) прамыя і ўскосныя; 7Г) знешнія і ўнутраныя; 

8) вызначыць віды сістэмнага аналізу, якія былі прыменены для выканання 

дадзенай работы. 

Змест справаздачы па рабоце :  

- аб’ект першаснага сістэмнага аналізу; 

- прааналізаваныя паказчыкі складу, арганізацыі і структуры сістэмы 

(п.п. 1-3) 

- параметры сістэмы (п.4) 

- вызначаная стратэгія інфармацыйных паводзінаў сістэмы з 

абгрунтаваннем (п. 5) 

- функцыі сістэмы і фактары, якія уздзейнічаюць на сістэму, з 

абгрунтаваннем (п.п. 6-7) 

- віды сістэмнага аналізу, прымененыя ў рабоце (п. 8) 

 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 
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Герцена, 2010. – 55 с. 
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ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 3  

па тэме ―Метады вывучэння паняццяў у бібліятэчна-бібліяграфічным 

даследаванні‖, 6 гадзіны 

 

Мэта: навучанне студэнтаў методыцы тэрміналагічнага аналізу і 

аперацыяналізацыі паняццяў. 

Заданне: правесці першасны (1,2 этап) тэрміналагічны аналіз і 

аперацыяналізацыю прапанаваных паняццяў 

Выкананне: 

2) выявіць для сваѐй курсавой работы 1А) базавыя (ключавыя), 1Б) 

падначаленыя ім і 1В) роднасныя тэрміны; 

3) скласці табліцу вызначэнняў выдзеленых тэрмінаў, выкарыстоўваючы 

разнастайныя тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі, навуковыя 

крыніцы, стандарты і г.д. Для кожнага тэрміна даць не менш 5-ці 

вызначэнняў, зрабіць вынікі; 

4) правесці аперацыяналізацыю паняццяў для даследавання прафесійнай 

кампетэнтнасці бібліѐграфа; інфармацыйнай культуры чытачоў 

дзіцячай бібліятэкі; кніжнай культуры Беларусі. 

 

Змест справаздачы па рабоце складаецца з 2-х частак. 

- назва тэмы курсавой работы 

Ч.1 

- тэрміны базавыя, падначаленыя, роднасныя 

- табліца вынікаў першаснага тэрміналагічнага аналізу: 

 

№ п/п тэрміны азначэнні крыніцы 

 базавы   

    

    

 падначалены    

    

    

 роднасны   

    

    

- заключэнне па тэрміналагічнаму аналізу 

Ч.2 

- табліца вынікаў аперацыяналізацыі паняццяў: 

 

№ 

п/п 

зыходнае 

паняцце 

Паняційныя індыкатары Эмпірычныя 

індыкатары 

Метады 

выяўлення 

індыкатараў 
I 

ступені 

II 

ступені 

III 

ступені 
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ЛІТАРАТУРА 

Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 4  

па тэме ―Метады вывучэння дакументаў у бібліятэчна-бібліяграфічных 

даследаваннях‖, 2 гадзіны 

 

Мэта: навучанне студэнтаў методыцы кантэнт-аналізу і 

бібліяметрычнага аналізу. 

Заданне: правесці кантэнт-аналіз артыкулаў з галіновых часопісаў; 

правесці бібліяметрычны аналіз дакументаў па тэме сваѐй курсавой работы за 

апошнія тры гады. 

Выкананне: 

1) у галіновых часопісах выбраць 5-7 артыкулаў, тэматыка якіх адпавядае 

пунктам 3-7 схемы кантэнт-аналізу; 

2) пасля састаўлення БА артыкула ўважліва праглядзець яго і адзначыць 

аспекты ў адпаведнасці са схемай: ―Частата сустракаемасці‖;  

3) зрабіць вывад; 

4) правесці бібліяметрычны аналіз дакументаў па тэме сваѐй курсавой 

работы за апошнія тры гады, выкарыстоўваючы выданні Нацыянальнай 

кніжнай палаты, Расійскай кніжнай палаты; 

5) запоўніць адпаведныя табліцы; 

6) зрабіць вывады. 

Змест справаздачы па рабоце складаецца з 2-х частак :  

Ч.1 

- БА артыкулаў, па якіх праводзіўся кантэнт аналіз 

- запоўненая табліца вынікаў кантэнт-аналізу, вывады 

 

Катэгорыі аналізу 

 

Аспекты катэгорыі Частата 

сустракаемасці 

1. Характар дакумента 1. Тэарэтычны 

2. Тэарэтыка-практычны 

3. Афіцыйны 

4. Метадычны 

5. Практычны (апісанне 

вопыту работы) 

6. Іншы 

 

2. Тып бібліятэкі 1. Нацыянальныя 

бібліятэкі 
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2. УНАБ 

3. Бібліятэкі сеткі ЦБС 

4. Дзіцячыя і школьныя 

бібліятэкі 

5. Галаўныя 

спецыяльныя бібліятэкі 

6. Бібліятэкі ВНУ 

7. ... 

3. ДБА 1. Каталогі 

2. Картатэкі 

3. Фонд даведачных 

выданняў 

4. Бібліяграфічныя 

выданні 

 

4. Новыя 

інфармацыйныя 

тэхналогіі 

1. Інтэрнэт 

2. Базы дадзеных 

3. ... 

4. ... 

 

5. Абслугоўванне ў 

бібліятэцы 

1. ДБА 

2. Бібліяграфічнае 

інфармаванне 

3. Бібліятэчнае 

абслугоўванне 

4. Інфармацыйныя 

паслугі з 

выкарыстаннем 

аддаленага доступу 

 

6. Падрыхтоўка кадраў 1. Прафесійна-тэхнічная 

падрыхтоўка 

2. Вышэйшая адукацыя 

3. Павышэнне 

 кваліфікацыі 

4. ... 

 

7. Краязнаўчая 

дзейнасць 

1. Падрыхтоўка БД 

2. Краязнаўчае 

абслугоўванне 

3. ... 

 

 

Ч.2 

- назва тэмы курсавой работы 

- крыніцы, па якіх праводзіўся бібліяметрычны аналіз 

- запоўненыя табліцы вынікаў бібліяметрычнага аналізу, вывады: 

 А. Віда-тыпалагічная структура патоку 

 Б. Семантычная структура патоку 

 В. Выдавецкая структура патоку 
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 Г. Моўная структура патоку 

 

ЛІТАРАТУРА 
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– Ленинград, 1991. – 114 с. 

 

 

ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 5  

па тэме ―Метады апытання ў даследаванні бібліятэчна-бібліяграфічных 

працэсаў і з’яў‖, 2 гадзіны 

 

Мэта: навучанне студэнтаў методыцы правядзення анкетавання і 

інтэрвьюіравання. 

Заданне: распрацаваць анкеты і інтэрвью па прапанаваных тэмах, 

выкарыстоўваючы розныя тыпы пытанняў 

Выкананне:  

1) распрацаваць анкеты па прапанаваных тэмах, выкарыстоўваючы 

наступныя тыпы пытанняў:  

А1. Прамое 

А2. Ускоснае 

Б1. Рэтраспектыўнае 

Б2. Бягучае 

Б3. Прагнастычнае 

В1. Закрытае I тыпу 

В2. Закрытае II тыпу 

В3. Адкрытае 

В4. Паўзакрытае 

Г1. Асноўнае 

Г2. Кантрольнае I тыпу 

Г3. Кантрольнае II тыпу 

 

2) вызначыць мэты інтэрвью па прапанаванай тэме; 

3) распрацаваць і правесці інтэрвью па прапанаванай тэме, 
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выкарыстоўваючы наступныя тыпы пытанняў: прамыя, ускосныя, закрытыя, 

адкрытыя, паўзакрытыя, асноўныя, кантрольныя; 

4) правесці інтэрвьюіраванне 4-5 студэнтаў групы, пры неабходнасці 

выправіць пытанні, зрабіць вывады; 

5) зрабіць параўнальны аналіз анкетавання і інтэрвьюіравання, 

арыентуючыся на табліцу С. 340 у вучэбна-метадычным дапаможніку В.С. 

Крэйдэнка «Бібліятэчныя даследаванні». 

 

Змест справаздачы па рабоце складаецца з 3-х частак:  

Ч.1 

- тэма даследавання, па якой плануецца анкетаванне 

- задачы анкетавання 

- анкета, якая ўключае зваротную частку і неабходныя тыпы 

пытанняў (п. 1) 

Ч.2 

- тэма даследавання, па якому праводзіцца інтэрвьюіраванне 

- задачы інтэрвьюіравання 

- інтэрвью, якое ўключае зваротную частку і 10-12 пытанняў розных 

тыпаў (п. 3) 

- пытанні, якія былі адкарэктаваныя па выніках пробнага 

інтэрвьюіравання 

- сфармуліраваныя навуковым стылем вынікі інтэрвьюіравання 

Ч.3 

- табліца вынікаў параўнальнага аналізу анкетавання і 

інтэрвьюіравання. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках : практ. 
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Профессия, 2001. – 176 с. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

3. Брофи, Питер. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / 

Питер Брофи ; науч. ред. пер. Я.Л. Шрайберг. – Москва : Омега-Л, 2009. – 

357 с. 

4. Соколова, Т.В. Психологические методы исследования в современной 

библиотеке / Т.В. Соколова // Библиотечное дело-2004: всеобщая 

доступность информации : материалы девятой междунар. науч. конф. 

(Москва, 22–24 апр. 2004 г.). – Москва, 2004. – С. 268–269. 
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ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 6  

па тэме ―Экспертныя метады‖, 2 гадзіны 

 

Мэта: навучанне студэнтаў методыцы правядзення экспертных 

інтэрвью. 

Заданне: вызначыць экспертаў па прапанаваных даследчых тэмах і 

распрацаваць экспертнае інтэрвью. 

Выкананне:  

5. выбраць две тэмы з прапанаваных у спісе; 

6. прапанаваць экспертаў (аднага ці некалькі) з указаннем іх месца работы, 

пасады, стажу і іншых неабходных параметраў; 

7. распрацаваць інтэрвью па тэме даследавання (не менш 10 пытанняў). 

Змест справаздачы па рабоце :  

- тэмы даследавання, па якіх плануецца экспертнае інтэрвью, задачы 

інтэрвью 

- эксперты для кожнага з інтэрвью з указаннем месца работы, пасады, 

стажу і інш. 

- два інтэрвью, кожнае ўключае не менш 10 пытанняў. 

ЛІТАРАТУРА 

1. Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках : практ. 
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Профессия, 2001. – 176 с. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

3. Брофи, Питер. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / 

Питер Брофи ; науч. ред. пер. Я.Л. Шрайберг. – Москва : Омега-Л, 2009. – 

357 с. 

 

ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 7  

па тэме ―Сучасныя метады генерыравання ідэй пры вырашэнні 

навукова-даследчых задач‖, 4 гадзіны 

 

Мэта: практычнае азнаямленне студэнтаў з метадамі генерыравання 

ідэй і фарміраванне ў іх ведаў, уменняў і навыкаў па выкарыстанню дадзеных 

метадаў для вырашэння навукова-даследчых задач. 

Заданне: прапанаваць варыянты вырашэння праблемы, 

выкарыстоўваючы метад мазгавога штурму і алгарым рашэння 

вынаходніцкіх задач па Г.С. Альтшулеру. 

Выкананне:  
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1) студэнты падзяляюцца на дзве групы, кожнае уяўляе сабой самастойны 

творчы калектыў. У кожнай групе выбіраецца кіраўнік і сакратар(ы). 

Кожная група атрымлівае па адной праблеме для вырашэння метадам 

мазгавога штурма і АРВЗ па Г.С. Альтшулеру. На вырашэнне кожнай 

задачы адводзіцца не больш за 30 хвілін. Пры гэтым група, якая 

выкарыстоўвала метад мазгавога штурму, затым выступае ў якасці 

экспертаў ідэй, а другая група вырашае наступную праблему пры 

дапамозе АРВЗ; 

2) фармуліруюцца спосабы вырашэння праблемы і экспертныя 

заключэнні 

3) праводзіцца крытычны аналіз хода вырашэння пастаўленай задачы 

сумесна с выкладчыкам. 

Змест справаздачы па рабоце складаецца з 3-х частак:  

Ч.1  

- фармуліроўка вырашаемай праблемы 

- фармуліроўка навукова-даследчых і навукова-метадычных задач  

- варыянты вырашэння задач, атрыманыя метадам мазгавога штурму 

 

 

Ч.2 

Аналіз прапанаваных іншай камандай варыянтаў вырашэння задач 

―экспертамі ідэй‖  

Ч.3 

- аналіз мадэлі даследчай задачы 

- фармуліроўка ідэальнага канчатковага выніку 

- фармуліроўка супярэчнасці 

- спосабы пераадолення супярэчнасці 

- рэсурсы, якія патрабуюцца для вырашэння задачы 

- карэктыроўка спосабаў пераадолення супярэчнасці 

- выкарыстанне вынайдзеных спосабаў рашэння задачы для іншых 

прадуктыўных мэтаў 

- заключэнне: крытычны аналіз хода вырашэння пастаўленай задачы. 

 

ЛІТАРАТУРА 
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ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 8  
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па тэме ―Структура і змест асноўных этапаў даследчага працэсу‖,  

4 гадзіны 

 

Мэта: навучанне студэнтаў практычным уменням фармуліроўкі тэмы 

даследавання, складання метадалагічнага і метадычнага блоку праграм 

даследавання, засваенне методыкі інфармацыйнага пошуку. 

Заданне: сфармуліраваць тэмы даследаванняў, вызначыць праблему, 

аб’ект, прадмет, мэту і задачы даследавання, абгрунтаваць аптымальны 

комплекс метадаў даследавання, сфармуліраваць гіпотэзу, скласці праграму 

інфармацыйнага пошуку па тэме даследавання.  

Выкананне:  

1) выбраць 5 даследаванняў з прапанаваных у спісе, канкрэтэзаваць або 

перафармуліраваць іх тэмы, для кожнага вызначыць праблему, аб’ект, 

прадмет, мэту, задачы; 

2) абгрунтаваць аптымальны комплекс метадаў для кожнага з 

даследаванняў; 

3) абгрунтаваць актуальнасць, навуковую і практычную значнасць аднаго 

з выбраных даследаванняў, сфармуліраваць гіпотэзу; 

4) сфармуліраваць метадалагічную базу выбранага даследавання; 

5) скласці праграму інфармацыйнага пошуку па тэме абранага 

даследавання. 

Змест справаздачы па рабоце складаецца з 3-х частак: 

Ч.1  

- фармуліроўка тэм 5-ці даследаванняў 

-  аб’ект, прадмет, мэта задачы 5-ці даследаванняў 

Ч.2 метадалагічны блок праграмы аднаго з даследаванняў 

Ч.3 праграма інфармацыйнага пошуку па тэме абранага даследавання 

 

ЛІТАРАТУРА 

 

1. Краевский, В.В. Методология научного исследования : пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов / В.В. Краевский. – СПб.: 

СПб ГУП, 2001. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / В.С. 

Крейденко. - М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 

351 с. 

3. Папковская, П. Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П. Я. Папковская – Мн.: ООО «Информпресс», 2002. – 176 с.  

 

 

ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 9  

па тэме ―Методыка падрыхтоўкі навуковых тэкстаў‖,  

4 гадзін 
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Мэта: навучанне студэнтаў практычным уменням і навыкам аналізу 

навуковых тэкстаў, складання цытатных выпісак, тэзісаў і планаў-

канспектаў, напісання рэцэнзій і навуковых артыкулаў, азнаямленне з 

асаблівасцямі навуковага стылю. 

Заданне: праналізаваць навуковыя артыкулы, вызначаючы састаўныя 

элементы, ацаніць іх па крытэрах навуковасці, вызначыць лексічныя і 

стылѐвыя канструкцыі , характэрныя для навуковага стылю, зрабіць 

цытатныя выпіскі, скласці тэзісы, план-канспект артыкула, напісаць рэцэнзію 

і навуковы артыкул, выкарыстоўваючы розныя формы візуалізацыі дадзеных. 

Выкананне:  

1) адабраць 7 навуковых артыкулаў па тэме свайго даследавання, 

вызначыць у кожным з іх паняцці, навуковыя катэгорыі ―з’ява‖, 

―уласцівасць‖, ―заканамернасць‖, вызначыць фактаграфічную 

інфармацыю, вынікі адлюстраваць у табліцы; 

2) выпісаць з артыкулаў моўныя канструкцыі, характэрныя для 

навуковага стылю (не менш 30); 

3) ацаніце кожны з артыкулаў па прыкметах аб’ектыўнасці, лагічнасці, 

лаканічнасці, абагульненасці, дакладнасці, безасабовасці па шкале 

―высокая‖, ―сярэдняя‖, ―нізкая‖ з кароткім абгрунтаваннем; 

4) прывядзіце цытатную выпіску элемента разважання (тлумачэнне, 

вывад, доказ); 

5) прывядзіце цытатную выпіску элемента такіх спосабаў выкладання 

матэрыялу, як характарыстыка, паведамленне, апісанне; 

6) складзіце тэзісы і план-канспект аднаго з артыкулаў; 

7) вызначыць фрагменты тэкста артыкула (ідэі, палажэнні, 

інфармацыйныя блокі), якія падаюцца актуальнымі і неактуальнымі, 

абгрунтаваць думку 

8) вызначыць фрагменты тэкста (ідэі, палажэнні, інфармацыйныя блокі), 

якія падаюцца вам карыснымі і некарыснымі для практычнага 

ўкаранення, абгрунтаваць думку; 

9) зрабіце рэцэнзію на адзін з артыкулаў, фармулюючы і аргументуючы 

ўласныя ацэнкі, аналізуючы магчымасці выкарыстання прадстаўленых 

тэрэтычных ведаў у практычнай дзейнасці, паўнату, навізну, 

актуальнасць, дакладнасць і інш. характарыстыкі тэкста, вызначаючы 

яго сувязі з іншымі гуманітарнымі, агульнапрафесійнымі і 

спецыяльнымі дысціплінамі; 

10) напішыце кароткі (2-3 стр.) навуковы артыкул па тэме сваѐй 

курсавой работы, выкарыстоўваючы формы візуалізацыі дадзеных і 

вывадаў даследавання. 

 

Змест справаздачы па рабоце складаецца з пяці частак: 

Ч.1  

- тэма курсавой работы 

- табліца з вынікамі аналізу канцэптаграфічнай і фактаграфічнай 

інфармацыі (п.1): 
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БА 

навуковага 

артыкула 

паняцці з’явы уласцівасці заканамернасці факты 

      

 

Ч.2  

- тэма курсавой работы 

- спіс моўных канструкцый, характэрныя для навуковага стылю: 

 

БА навуковага артыкула выкарыстаныя моўныя канструкцыі, 

характэрныя для навуковага стылю 

  

 

 

Ч.3  

- тэма курсавой работы 

- ацэнка кожнага з артыкулаў па прыкметах навуковага стылю: 

  

БА артыкула Прыкметы навуковага 

стылю 

Абгрунтаванне 

Артыкул №1 аб’ектыўнасць  

лагічнасць  

лаканічнасць  

абагульненасць  

дакладнасць  

безасабовасць  

Артыкул №2 аб’ектыўнасць  

лагічнасць  

лаканічнасць  

абагульненасць  

дакладнасць  

безасабовасць  

 

Ч.4 

- тэма курсавой работы 

- цытатныя выпіскі элементаў разважання, характарыстыкі, 

паведамлення, апісання (п.п. 4-5) 

- тэзісы і план-канспект аднаго з артыкулаў 

- фрагменты тэксту артыкула (ідэі, палажэнні, інфармацыйныя блокі), 

якія падаюцца актуальнымі і неактуальнымі з абгрунтаваннем; 

- фрагменты тэксту (ідэі, палажэнні, інфармацыйныя блокі), якія 

падаюцца вам карыснымі і некарыснымі для практычнага 

ўкаранення з абгрунтаваннем 
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- рэцэнзія на артыкул 

Ч.5  

- тэма курсавой работы 

- навуковы артыкул па тэме курсавой работы з выкарыстаннем форм 

візуалізацыі дадзеных і вывадаў даследавання. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках : практ. 

пособие / И.Г. Васильев, М.Е. Илле, Д.К. Равинский . – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2001. – 176 с. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 
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ТЭМАТЫКА САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ 

 

№ п/п Тэма самастойнай работы Колькас

ць гадзін 

1 Асноўныя накірункі сучасных бібліятэказнаўчых 

даследаванняў 

6 

2 Метадалагічныя асновы сацыялагічных даследаванняў 

бібліятэчнай дзейнасці 

8 

3 Праграма бібліятэчнага даследавання 6 

4 Праграмныя патрабаванні да выбаркі і прынцыпы яе 

фарміравання 

6 

5 Вымярэнне сацыялагічных характарыстык аб’екта 10 

6 Класіфікацыя метадаў збора інфармацыі і асаблівасці іх 

вакарыстання ў бібліятэказнаўстве 

4 

7 Методыка правядзення анкетнага апытання 6 

8 Працэдура лагічнага аналізу анкеты 8 

9 Экспертнае апытанне  ў даследаванні бібліятэказнаўчых 

працэсаў і з’яў 

6 

 Усяго 60 
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Тэма 1. Асноўныя накірункі сучасных бібліятэчных даследаванняў, 

6 гадзін 

Заданне для СРС – з выкарыстаннем электронных каталогаў 

бібліятэк і пошукавых магчымасцяў Інтэрнэт прывесці прыклады 

сацыялагічных даследаванняў у бібліятэках за апошнія пяць гадоў па 

вызначаных накірунках, занесці ў табліцу інфармацыю аб даследаваннях, 

падрыхтаваць адказы на прапанаваныя пытанні: 

 

Накірунак 

бібліясацыялагічнага 

даследавання 

Тэмы 

даследаванняў 

Арганізацыя, 

якая 

праводзіла 

даследаванне 

Прозвішча 

даследчыкаў 

Крыніца, у 

якой 

апублікаваны 

вынікі (БА*) 

Вывучэнне чытання 1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

Даследаванне 

чытачоў 

універсальных 

(публічных) 

бібліятэк 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

Даследаванне 

чытачоў 

спецыяльных 

бібліятэк 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

Бібліятэчная 

камунікацыя. 

Узаемаадносіны 

бібліятэкараў 

і чытачоў. 

Бібліятэрапія. 

Канфлікталогія 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

Бібліятэчны 

маркетынг.  

Імідж бібліятэкі 

1. 

 

2. 
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3. 

 

Камплектаванне 

фондаў 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

   

Каталагізацыя 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

Даведачна-

бібліяграфічнае 

абслугоўванне 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

Кіраванне 

бібліятэкай 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

Кіраванне 

бібліятэчным 

персаналам 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

Кіраванне 

бібліятэчнымі 

тэхналогіямі 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

Бібліятэчная 

педагогіка 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Спецыяфіка 

бібліятэчнай 

прафесіі 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

 

Іншае (раскрыць) 

    

* БА – бібліяграфічнае апісанне дакумента 

 

Пытанні для абмеркавання: 

1. Якія накірункі падаліся вам найбольш развітымі? З чым гэта звязана?  

2. Якія накірункі бібліятэчных даследаванняў адсутнічаюць у табліцы? 

3. Прапануйце па кожнаму накірунку ўласныя тэмы даследаванняў, 

абгрунтуйце іх мэтазгоднасць. 

4. Ці можна устанавіць сувязь паміж арганізацыяй, якая праводзіла 

бібліятэчнае даследаванне, і пэўным тэматычным накірункам 

даследавання? Раскройце ўзаемасувязь і патлумачце яе. 

 

Форма кантролю СРС: 1. Праверка канспектаў; 2. Субяседаванне па тэме. 

 

Тэма 2. Метадалагічныя асновы сацыялагічных даследаванняў 

бібліятэчнай дзейнасці, 8 гадзін 

 

Заданне для СРС – з выкарыстаннем электронных каталогаў бібліятэк 

і пошукавых магчымасцяў Інтэрнэт зрабіце падборку з дзесяці аўтарэфератаў 

дысертацый па спецыяльнасці. Сфармуліруйце эмпірычны аб’ект і прадмет, 

залежныя і незалежныя зменныя, гіпотэзы бібліятэчных даследаванняў.  

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 
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2. Бабосов, Е.М. Стратегия, программа и методы социологического 

исследования // Бабосов, Е.М. Общая социология : учеб. пособие. – 2-е изд., 

стер. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – С. 518–538. 

3. Тавокин, Е.П. Основы методики социологического исследования / 

Е.П. Тавокин : учеб. пособие: для высш. учеб. заведений по специальности 

040201 "Социология". – Москва : Инфра-М, 2009. – 236 с. 

Форма кантролю СРС: 1. Праверка канспектаў.   2. Субяседаванне 

па тэме. 

 

 

Тэма 3. Праграма бібліятэчнага даследавання, 6 гадзін 

 

Заданне для СРС – распрацаваць метадалагічны блок праграмы 

бібліятэчнага даследавання па абранай тэме. 

 

1. Назавіце тэму даследавання 

2. Абгрунтуйце мэтазгоднасць яго правядзення 

3. Сфармуліруйце праблему, эмпірычны аб’ект і прадмет даследавання 

4. Вызначце залежныя і незалежныя зменныя 

5. Сфармуліруйце гіпотэзу (гіпотэзы) даследавання 

6. Абгрунтуйце выбар даследчых стратэгій і іх спалучальнасць 

7. Назавіце сродкі забеспячэння надзейнасці і дакладнасці даследавання 

8. Устанавіце і абгрунтуйце аптымальныя метады збора дадзеных 

 

Для выканання задання неабходна выкарыстоўваць матэрыялы лекцый 

па тэме:  ―Метадалагічны блок праграмы навуковага даследавання‖ і 

наступную літаратуру: 

1. Краевский, В.В. Методология научного исследования : пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов / В.В. Краевский. – СПб.: 

СПб ГУП, 2001. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. - М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. 

– 351 с. 

3. Методологические проблемы научного исследования. - М.: Наука, 1984. 

- 316 с. 
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4. Папковская, П. Я. Методология научных исследований: курс лекций / 

П. Я. Папковская – Мн.: ООО «Информпресс», 2002. – 176 с.  

Форма кантролю СРС: 1. Праверка канспектаў;   2. Субяседаванне па 

тэме. 

 

Тэма 4. Праграмныя патрабаванні да выбаркі і прынцыпы яе 

фарміравання, 6 гадзін 

 

Заданне для СРС – выкарыстоўваючы падборку аўтарэфератаў 

дысертацый па спецыяльнасці (тэма 2), падрыхтуйце праект выбаркі для пяці 

бібліятэчных даследаванняў шляхам адказу на наступныя пытанні: 

 

1. Які эмпірычны аб’ект даследавання? 

2. Даследаванне з’яўляецца суцэльным ці выбарачным? 

3. Калі яно з’яўляецца выбарачным, ці прэтэндуе яно на 

рэпрэзентатыўнасць? 

4. Калі яно прэтэндуе на рэпрэзентатыўнасць, то якая генеральная 

сукупнасць? 

5. Колькі ступеняў адбора выкарыстоўваецца ў выбарцы? 

6. Якая адзінка абдора на кожнай ступені? 

7. Якая стратэгія адбора (від адбора) на кожнай ступені? 

8. Якая канкрэтна разнавіднасць выпадковага адбора прымяняецца? 

9. Якія параметры выкарыстоўваюцца пры квотнай выбарцы? 

10.  Што з’яўляецца асновай выбаркі (картатэка, спіс, карта і г.д.)? 

11.  Якая адзінка назірання на апошняй ступені адбора? 

12.  Які аб’ем выбаркі і як ѐн разлічваецца? 

 

ЛІТАРАТУРА 

 

1. Добреньков В.И. Методы социологического исследования : учеб. / 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. — Москва : ИНФРА-М, 2004. — 768 с. 

— (Классический университетский учебник). 

2. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание соц. реальности : учеб. пособие / В.А. Ядов в 

сотрудничестве с В.В. Семеновой. – Москва : Академкнига : Добросвет, 

2003. – 595 с. 

3. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы : учеб. 

пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – Москва :Альфа-М, 2009. – 414 с. 
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4. Готлиб, А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики : 

учеб. пособие по социологии для студ. вузов / А.С. Готлиб. – Москва : 

Флинта, 2005. – 382 с. 

5. Гуц, А.К. Математические методы в социологии / А.К. Гуц, 

Ю.В. Фролова. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2007. – 216 с. 

 

Форма кантролю СРС: 1. Праверка канспектаў; 2. Субяседаванне па тэме. 

 

 

 

 

 

Тэма 5. Вымярэнне сацыялагічных характарыстык аб’екта,  

10 гадзін 

 

Заданне для СРС – правесці аперацыяналізацыю паняццяў па абранай 

тэме (тэме магістарскай дысертацыі), ажыццявіць першасны сістэмны аналіз 

аб’екта даследавання, пабудаваць індэксы, сфарміраваць эмпірычныя 

індыкатары, распрацаваць шкалы вымярэння. 

Работа складаецца з трох частак. 

Ч.1 выконваецца па наступнай схеме: 

 

1) Пералічыце паняцці, якія адлюстроўваюць аб’ект, прадмет, праблему 

вашага даследавання. 

2) Вызначце, якія з іх базавыя, якія падначаленыя,  якія роднасныя.  

Прадстаўце вынікі ў табліцы, дзе для кожнага базавага паняцця 

вызначаны падначаленыя і роднасныя. 

3) Дайце азначэнні базавых, падначалены, роднасных паняццяў вашага 

даследавання.  

4) Правядзіце аперацыяналізацыю базавых паняццяў, састаўце тэарэтычную 

схему аперацыяналізацыі: 

 

№ 

п/п 

зыходнае 

паняцце 

Паняційныя індыкатары Эмпірычныя 

індыкатары I ступені II ступені III 

ступені 

     1. 

2. 

3. 
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4. 

... 

      

      

 

Ч.2  выконваецца па наступнай схеме: 

1) Правядзіце першасны сістэмны аналіз аб’екта даследавання:  

а) вызначце кампанентную структуру аб’екта (састаўныя элементы, з чаго 

яны складаюцца, характар узаемасувязі паміж элементаў), вынікі занясіце ў 

табліцу; 

б) вызначце унутраныя і знешнія, суб’ектыўныя і аб’ектыўныя, агульныя і 

спецыфічныя фактары, якія ўздзейнічаюць на развіццѐ аб’екта, занясіце 

вынікі ў табліцу; 

в) апішыце магчымыя стратэгіі развіцця аб’екта. 

2) Распрацуйце сістэму паказчыкаў для вымярэння аб’екта вашага 

даследавання па схеме ―паказчык – працягласць – індэкс‖, вынікі занясіце ў 

табліцу, напрыклад, для даследавання ўплыву інфармацыйнай культуры 

асобы на ўзровень агульнапрафесійнай кампетэнтнасці: 

 

Формы праяўлення 

(паказчыкі) 

Ступень праяўлення Індэкс 

Асэнсаванасць працэсу 

інфармацыйнага 

пошуку 

Кожнага этапу працэсу 

Асноўных этапаў 

Некаторых этапаў 

3 

2 

1 

Выкарыстанне 

прафесійных 

інфармацыйна-

пошукавых сістэм 

Сістэматычнае, 

мэтанакіраванае 

Мэтанакіраванае, але не 

сістэматычнае 

Эпізадычнае 

3 

 

2 

1 

 і г.д.  

 

3) Распрацуйце эмпірычныя індыкатары для фіксацыі выдзеленых 

паказчыкаў, вынікі занясіце ў табліцу. 

 

Ч.3 выконваецца па наступнай схеме: 

 

1) Супастаўце эмпірычныя індыкатары, распрацаваныя ў Ч.1 і Ч.2 дадзенай 

работы. Сфарміруйце адзіную мадэль вывучэння ўласцівасцей аб’екта, якая 
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складаецца з агульных паказчыкаў вымярэння, вызначэння іх працягласці і 

эмпірычных індыкатараў для кожнага паказчыка. Вынікі занясіце ў табліцу. 

2) Распрацуйце шкалы вымярэння выдзеленых паказчыкаў: 

а) намінальную неўпарадкаваную; 

б) намінальную часткова ўпарадкаваную; 

в) парадкавую (рангавую); 

г) інтэрвальную; 

д) шкалу прапарцыянальных ацэнак; 

е) ацэначную вербальную; 

ж) ацэначную графічную. 

3) Падрыхтуйце для абмеркавання на семінары: а) выніковую табліцу 

тэарэтычнай і эмпірычнай аперацыяналізацыі паняццяў, б) табліцу агульных 

паказчыкаў вымярэння з указаннем іх працягласці і эмпірычных індыкатараў 

да кожнага паказчыка; в) распрацаваныя шкалы рожных відаў. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Кулаков, П.А. Измерение в социологии : учеб. пособие / П.А. Кулаков. – 

Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 124 с. 

2. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание соц. реальности : учеб. пособие / В.А. Ядов в 

сотрудничестве с В.В. Семеновой. – Москва : Академкнига : Добросвет, 

2003. – 595 с. 

3. Тавокин, Е.П. Основы методики социологического исследования / 

Е.П. Тавокин : учеб. пособие: для высш. учеб. заведений по специальности 

040201 "Социология". – Москва : Инфра-М, 2009. – 236 с. 

4. Осипов, Г.В. Методы измерения в социологии / Г.В. Осипов. – Москва : 

Наука, 2003. – 106 с. 

5. Толстова, Ю.Н. Измерение в социологии : учеб. пособие / Ю.Н. Толстова. 

– Москва: Университет, 2009. – 291 с. 

6. Кулаков, П.А. Измерение в социологии : учеб. пособие / П.А. Кулаков. – 

Новосибирск, НГАСУ, 2005. – 124 с. 

Форма кантролю СРС: 1. Праверка канспектаў; 2. Субяседаванне па тэме. 
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Тэма 6. Класіфікацыя метадаў збора інфармацыі  

і асаблівасці іх вакарыстання ў бібліятэказнаўстве, 4 гадзіны. 

 

Заданне для СРС – састаўце класіфікацыйную схему ―Метады 

бібліятэчных даследаванняў‖. У класіфікацыю ўключыце агульналагічныя, 

агульнанавуковыя тэарэтычныя і эмпірычныя метады даследаванняў, 

спецыяльныя метады. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

2. Готлиб, А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики : 

учеб. пособие по социологии для студ. вузов / А.С. Готлиб. – Москва : 

Флинта, 2005. – 382 с. 

3. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание соц. реальности : учеб. пособие / В.А. Ядов в 

сотрудничестве с В.В. Семеновой. – Москва : Академкнига : Добросвет, 

2003. – 595 с. 

4. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы : учеб. 

пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – Москва :Альфа-М, 2009. – 414 с. 

5. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования : учебное пособие: 

для высших учебных заведений по специальности 040201 "Социология" и 

040102 "Социальная антропология" / И.Ф. Девятко. – Москва : Книжный 

дом, 2006. – 293 с.  

 

Форма кантролю СРС: Праверка канспектаў. 

 

Тэма 7. Методыка правядзення анкетнага апытання, 6 гадзін 

 

Заданне для СРС – з выкарыстаннем табліц, распрацаваных у тэме 5, 

падрыхтаваць анкету для правядзення апытання па абранай тэме 

даследавання. 

Анкета павінна ўключаць уступную, базісную, заключную часткі і 

наступныя віды пытанняў: 
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1) Па стандартызацыі: 

1а) закрытыя 

1б) напаўзакрытыя 

1в) адкрытыя 

2) Па канструктыўных асаблівасцях: 

2а) дыхатамічныя 

2б) альтэрнатыўныя 

2в) паліварыянтныя 

3) Па функцыях: 

3а) фільтры 

3б) кантрольныя 

3в) пасткі 

ЛІТАРАТУРА 

 

1. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание соц. реальности : учеб. пособие / В.А. Ядов в 

сотрудничестве с В.В. Семеновой. – Москва : Академкнига : Добросвет, 

2003. – 595 с. 

2. Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках : практ. 

пособие / И.Г. Васильев, М.Е. Илле, Д.К. Равинский . – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2001. – 176 с. 

3. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

4. Проведение маркетинговых и социологических исследований в 

учреждениях культуры : (методические рекомендации) / Кировская гос. 

унив. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, Науч.-методический отд. ; [сост. 

Н.А. Скрябина]. – Киров : Кировская гос. унив. обл. науч. б-ка им. А.И. 

Герцена, 2010. – 55 с. 

5. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы : учеб. 

пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – Москва :Альфа-М, 2009. – 414 с. 

 

Форма кантролю СРС: 1) Праверка канспектаў;2) Субяседаванне па тэме. 
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Тэма 8. Працэдура лагічнага аналізу анкеты, 8 гадзін 

Заданне для СРС – прааналізаваць падрыхтаваную другімі студэнтамі 

анкету на адпаведнасць лагічным і сацыяльна-псіхалагічным крытэрам. 

Работа выконваецца ў мінігрупах (па 5-6 чалавек). Студэнты абменьваюцца 

анкетамі падрыхтаванымі да тэмы 7 і выконваюць іх лагічны аналіз. Вынікі 

аналізу выкладаюцца пісьмова і абмяркоўваюцца на семінары.  

 

ЛІТАРАТУРА 

 

1. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание соц. реальности : учеб. пособие / В.А. Ядов в 

сотрудничестве с В.В. Семеновой. – Москва : Академкнига : Добросвет, 

2003. – 595 с. 

2. Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках : практ. 

пособие / И.Г. Васильев, М.Е. Илле, Д.К. Равинский . – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2001. – 176 с. 

3. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

4. Проведение маркетинговых и социологических исследований в 

учреждениях культуры : (методические рекомендации) / Кировская гос. 

унив. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, Науч.-методический отд. ; [сост. 

Н.А. Скрябина]. – Киров : Кировская гос. унив. обл. науч. б-ка им. А.И. 

Герцена, 2010. – 55 с. 

5. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы : учеб. 

пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – Москва :Альфа-М, 2009. – 414 с. 

 

 

Форма кантролю СРС: 1) Праверка канспектаў;2) Субяседаванне па тэме. 

 

Тэма 9. Экспертнае апытанне  ў даследаванні бібліятэказнаўчых  

працэсаў і з’яў, 6 гадзін 

 

Заданне для СРС – вызначыць экспертаў па сваіх даследчых тэмах і 

распрацаваць экспертнае інтэрвью. Работа выконваецца па схеме: 

1) Тэма даследавання, эмпірычны аб’ект даследавання; 

2) Мэты, рэалізуемыя пры дапамозе метаду экспертных адзнак; 

3) Абраны від экспертнага апытання, аргументацыя; 
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4) Прынцыпы адбору экспертаў; 

5) Эксперты з указаннем месца работы, пасады, стажу і інш.; 

6) Метад збора экспертнай інфармацыі (непасрэднае ўзаемадзеянне 

экспертаў, метад Дэльфі, метад якаснай зваротнай сувязі, метад 

індывідуальнай зваротнай сувязі і інш.); 

7) Распрацаваны бланк для правядзення экспертнага інтэрвью. 

 

ЛІТАРАТУРА 

 

1. Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках : практ. 

пособие / И.Г. Васильев, М.Е. Илле, Д.К. Равинский . – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2001. – 176 с. 

2. Крейденко, В.С. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / 

В.С. Крейденко. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 351 с. 

3. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы : учеб. 

пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – Москва :Альфа-М, 2009. – 414 с. 

4. Кузнецов, И.Н. Технологии социологического исследования : учеб.-метод. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – Москва : МарТ, 2005. – 142 с. 

5. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание соц. реальности : учеб. пособие / В.А. Ядов в 

сотрудничестве с В.В. Семеновой. – Москва : Академкнига : Добросвет, 

2003. – 595 с. 

 

Форма кантролю СРС: 1. Праверка канспектаў; 

   2. Субяседаванне па тэме. 
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ГРАФІК КАНТРОЛЮ ЗА САМАСТОЙНАЙ РАБОТАЙ СТУДЭНТАЎ 

 

№ 

п/п 

Тэмы для кантролю па СРС Формы 

кантролю 

Тэрмін 

правядзення 

1 2 3 4 

1. Асноўныя накірункі сучасных 

бібліятэчных даследаванняў 

праверка 

канспектаў 

субяседаванне 

4 тыдзень 

2. Метадалагічныя асновы сацыялагічных 

даследаванняў бібліятэчнай дзейнасці 

праверка 

канспектаў 

субяседаванне 

6 тыдзень 

3. Праграма бібліятэчнага даследавання праверка 

канспектаў 

 

8 тыдзень 

4. Праграмныя патрабаванні да выбаркі і 

прынцыпы яе фарміравання 

праверка 

канспектаў 

субяседаванне 

9 тыдзень 

5. Вымярэнне сацыялагічных 

характарыстык аб’екта 

праверка 

канспектаў 

 

11 тыдзень 

6. Класіфікацыя метадаў збора інфармацыі і 

асаблівасці іх вакарыстання ў 

бібліятэказнаўстве 

праверка 

канспектаў 

12 тыдзень 

7. Методыка правядзення анкетнага 

апытання 

праверка 

канспектаў 

субяседаванне 

 

13 тыдзень 

8. Працэдура лагічнага аналізу анкеты праверка 

канспектаў 

субяседаванне 

14 тыдзень 

9. Экспертнае апытанне  ў даследаванні 

бібліятэказнаўчых працэсаў і з’яў 

праверка 

канспектаў 

субяседаванне 

15 тыдзень 
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ТЭСТЫ ДЛЯ ПРАВЕРКІ І САМАПРАВЕРКІ ВЕДАЎ 

Варыянт 1 

1. Пералічыце колькасныя метады збора дадзеных. 

 

2. Што такое выбарачная сукупнасць? 

 

3. Якая з гэтых выбарак адносіцца да мэтанакіраваных: 

а) стратыфікаваная 

б) гнездавая 

в) квотная 

г) выпадковая 

 

4. Які метад выкарыстоўваецца для суаднясення абстрактных паняццяў з 

фактамі, з’явамі ці працэсамі, якія яны адлюстроўваюць? 

 

5. Што такое эмпірычны індыкатар? 

 

6. Які метад выкарыстоўваецца для вывучэння колькасных характарыстык 

патоку дакументаў: 

а) кантэнт-аналіз 

б) бібліяметрычны аналіз 

в) інтэнт-аналіз 

г) аналіз цытавання 

 

7. Якія віды навуковага назірання вызначаюцца па пазіцыі назіральніка? 

 

8. Што такое залежная зменная ў эмпірычным даследаванні? 

 

9. Які з гэтых метадаў НЕ адносіцца да апытальных: 

а) анкетаванне 

б) фокус-групы 

в) экспертныя ацэнкі 

г) інтэнт-аналіз 

 

10.  Якія віды шкал вызначаюцца па зместу і  прызначэнню? 
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Варыянт 2 

1. Пералічыце якасныя метады збора дадзеных. 

 

2. Што такое рэпрэзентатыўнасць выбаркі? 

 

3. Які з гэтых метадаў выбарак адносіцца да імавернасных: 

а) стратыфікаваны 

б) квотны 

в) асноўнага масіву 

г) тыпавых выпадкаў 

 

4. Які метад выкарыстоўваецца для якасна-колькаснага аналізу тэкстаў 

шляхам фіксацыі вызначаных даследчыкам элементаў зместа некаторай 

сукупнасці тэкстаў з далейшай квантыфікацыяй дадзеных? 

 

5. Што такое шкаліраванне? 

 

6. Які метад аносіцца да спецыяльных метадаў бібліятэказнаўства, 

бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства: 

а) тэрміналагічны аналіз 

б) фокус-груп 

в) сістэмна-тыпалагічны аналіз 

г) бібліятэчнае назіранне 

 

7. Якія віды эксперыменту вызначаюцца па ступені ўмяшальніцтва ў 

жыццядзейнасць аб’екта даследавання? 

 

8. Што такое незалежная зменная ў эмпірычным даследаванні? 

 

9. Які з гэтых метадаў адносіцца да апытальных: 

а) эксперымент 

б) экспертныя ацэнкі 

в) інтэнт-аналіз 

г) цытатны аналіз 

 

10.  Якія віды анкетных пытанняў вызначаюцца па канструктыўных 

асаблівасцях? 
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УМОВЫ ВЫКАРЫСТАННЯ РЭЙТЫНГАВАЙ СІСТЭМЫ 

 

Ранжыраванне відаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці студэнтаў па 

дысцыпліне 

1. Наведванне лекцый – 2 балы.  

(10 лекцый х 2 бала = 20 балаў) 

2. Наведванне семінарскіх заняткаў – 2 балы.  

(6 семінараў х 2 бала = 12 балаў) 

3. Адказ на семінарскіх занятках – 10 балаў.  

(6 семінараў х 10 балаў = 60 балаў) 

4. СРС – форма кантроля: пісьмовая работа, субяседаванне – 10 балаў. 

(9 работ х 20 балаў = 90 балаў) 

Прэміяльныя балы 

1. Актыўнасць на семінарскіх занятках – 6 балаў. 

2. Творчы падыход да выканання практычных і самастойных работ, да 

адказу на семінары – 4 балы. 

3. Выдатнае выкананне практычнай работы – 6 балаў. 

Памяншальныя балы 

1. Несвоечасовае (без уважлівай прычыны) выкананне заданняў па курсу – 

мінус 2 балы. 

2. Адпрацоўка раней непадрыхтаванага семінара, практычнай работы па 

курсу – мінус 5 балаў. 

 

Максімальная колькасць балаў – 322. 

Мінімальная колькасць балаў, неабходная для допуску да экзамену –

180 балаў. 
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ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Загадчык кафедры 

тэорыі і гісторыі ІДК 

____________ Касап В.А. 

                    ____  __________ 2015 г. 

 

Пералік тэарэтычных пытанняў да іспыту  па вучэбнай дысцыпліне 

―Арганізацыя і методыка навукова-метадычных даследаванняў у бібліятэцы‖ 

 

1. Сутнасць навукова-метадычных даследаванняў і іх асноўныя задачы на 

сучасным этапе. 

2. Арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці ў бібліятэках Рэспублікі 

Беларусь. 

3. Нарматыўнае забеспячэнне навукова-даследчай дзейнасці ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

4. Асноўныя этапы навукова-метадычнага даследавання. 

5. Аналіз і ацэнка вынікаў дзейнасці бібліятэкі як сістэмнага аб’екта. 

6. Метадалагічны блок праграмы бібліятэчнага даследавання. 

7. Прынцыпы бібліятэчнага даследавання. 

8. Шматузроўневая структура метадаў бібліятэказнаўства, 

бібліяграфазнаўства, кнігазнаўства. 

9. Колькасныя і якасныя метады збора дадзеных. 

10.Віды выбарак і прынцыпы іх фарміравання. 

11.Аб’ѐм выбаркі і метады яго разліку. 

12.Першасны сістэмны аналіз аб'екта. 

13.Вымяральная працэдура. Віды шкал і спосабы іх пабудовы. 

14.Асноўныя патрабаванні да шкал. 

15.Методыка тэрміналагічнага аналізу. 

16.Методыка аперацыяналізацыі паняццяў. 

17.Агульнанавуковы метад эмпірычнага і тэарэтычнага вывучэння 

тэкстаў. 

18.Этапы і методыка кантэнт-аналізу. 

19.Вывучэнне чытачоў бібліяграфічным метадам. 

20.Бібліяметрычны аналіз, сутнасць і методыка. 

21.Метады аналізу цытавання. 

22.Бібліятэчнае назіранне. 

23.Эксперымент, сутнасць і  методыка. 

24.Параўнальныя магчымасці апытальных метадаў. 

25.Методыка анкетавання. 

26.Агульная кампазіцыя анкеты. 
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27.Віды анкетных пытанняў і прынцыпы іх пабудовы. 

28.Працэдура лагічнага аналізу анкеты. 

29.Віды інтэрв’ю і методыка яго правядзення.  

30.Метад фокус-груп. 

31.Паняцце і віды экспертнага апытання. 

32.Асноўныя стадыі правядзення экспертных апытанняў. 

33.Марфалагічныя метады генерыравання ідэй. 

34.Алгарытм вырашэння вынаходніцкіх задач па Г.С. Альтшулеру. 

35.Спецыяльныя метады даследаванняў у бібліятэказнаўстве, 

бібліяграфазнаўстве, кнігазнаўстве. 

36.Віды аналіза дадзеных, якія выкарыстоўваюцца ў навукова-

метадычным даследаванні. 

37.Статыстычныя метады апрацоўкі і аналіза дадзеных . 

38.Нестатыстычныя метады апрацоўкі і аналізу дадзеных . 

39.Паняцце навуковага тэксту, яго асаблівасці і асноўныя кампаненты . 

40.Афармленне вынікаў даследавання. 
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