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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 
Вучэбная дысцыпліна «Інфармацыйныя рэсурсы навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы» (ІР НТ і МС) з’яўляецца раз-
дзелам дысцыпліны «Інфармацыйныя рэсурсы». Яна вывучаец-
ца студэнтамі ўсіх напрамкаў спецыяльнасці «бібліятэчна-ін-
фармацыйная дзейнасць». Актуальнасць дысцыпліны абумоў-
лена неабходнасцю засваення студэнтамі прафесійных ведаў, 
уменняў і навыкаў аб асаблівасцях інфармацыйных рэсурсаў па 
адпаведных галінах і ажыццяўленні дзейнасці бібліятэк і ін-
фармацыйных цэнтраў па задавальненні інфармацыйных па-
трэбнасцей спажыўцоў. 

Мэта вучэбнай дысцыпліны – даць цэласнае ўяўленне аб 
галіновых асаблівасцях прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гас-
падаркі і медыцыны і іх уплыву на фарміраванне інфармацый-
ных рэсурсаў, авалодаць сістэмай аналізу першасных і другас-
ных дакументаў, асаблівасцямі выкарыстання інфармацыйнай 
прадукцыі. 

Асноўнымі задачамі вучэбнай дысцыпліны з’яўляюцца: 
– засваенне відавога і галіновага складу інфармацыйных рэ-

сурсаў; 
– веданне арганізацыйнай структуры нацыянальных і сусвет-

ных інфармацыйных рэсурсаў; 
– вывучэнне тэхналогіі фарміравання і выкарыстання інфар-

мацыйных рэсурсаў; 
– засваенне ведаў аб асноўных групах карыстальнікаў і іх ін-

фармацыйных патрэбнасцей. 
Паспяховае засваенне студэнтамі вучэбнай дысцыпліны «Ін-

фармацыйныя рэсурсы. Раздзел 4. Інфармацыйныя рэсурсы на-
вукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы» магчыма на аснове 
трывалых ведаў, атрыманых пры вывучэнні вучэбных дысцып-
лін «Бібліяграфазнаўства», «Тэорыя інфармацыі і дакументало-
гія», «Бібліятэчна-інфармацыйнае абслугоўванне» і інш. 

Зместам вучэбнай дысцыпліны «Інфармацыйныя рэсурсы. 
Раздзел 4. Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і меды-
цынскай сферы» прадугледжана фарміраванне наступных кам-
петэнцый адпаведна адукацыйнаму стандарту вышэйшай аду-
кацыі першай ступені па спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-
інфармацыйная дзейнасць (па напрамках). 
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Акадэмічныя кампетэнцыі: 
АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтыч-

ныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 
АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 
АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-5. Быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць крэа-

тыўнасцю). 
АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам да выра-

шэння праблем. 
АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных 

устройстваў, кіраваннем інфармацыяй і работай з камп’юта-
рам. 

АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 
АК-9. Умець вучыцца, самастойна павышаць сваю кваліфі-

кацыю на працягу ўсяго жыцця. 
АК-10. Валодаць метадычнымі ведамі і даследчымі ўмення-

мі, якія забяспечваюць вырашэнне задач інавацыйна-метадыч-
най і навукова-даследчай дзейнасці ў галіне бібліятэчна-інфар-
мацыйнай дзейнасці. 

Сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі: 
САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 
САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камуніка-

цый. 
САК-6. Умець працаваць у камандзе. 
САК-7. Быць здольным асэнсавана ўспрымаць і беражліва 

адносіцца да гістарычнай, культурнай спадчыны Беларусі 
і свету, культурных традыцый і рэлігійных поглядаў. 

Прафесійныя кампетэнцыі: 
ПК-1. Выконваць бібліятэчна-інфармацыйныя тэхналагіч-

ныя працэсы ў асяроддзі сучасных аўтаматызаваных бібліятэч-
на-інфармацыйных сістэм (АБІС). 

ПК-4. Весці інфармацыйна-бібліяграфічнае абслугоўванне 
карыстальнікаў розных сфер дзейнасці. 

ПК-5. Весці бібліятэчнае абслугоўванне розных груп кары-
стальнікаў. 

ПК-6. Ажыццяўляць традыцыйную і электронную выдачу 
і дастаўку дакументаў. 
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ПК-7. Фарміраваць інфармацыйную культуру карысталь-

нікаў. 
ПК-31. Праводзіць маркетынгавыя даследаванні інфарма-

цыйнага рынку. 
ПК-32. Ствараць аналітычныя інфармацыйныя прадукты 

і паслугі. 
ПК-33. Ажыццяўляць інфармацыйнае суправаджэнне роз-

ных сфер дзейнасці. 
ПК-34. Кіраваць інфармацыйнымі рэсурсамі ўстаноў. 
Пералічаныя кампетэнцыі прадугледжваюць фарміраванне 

ведаў, уменняў і навыкаў. 
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен 

ведаць: 
– спецыфіку і галіновыя асаблівасці інфармацыйных рэсур-

саў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы; 
– азначэнне, характэрныя рысы і класіфікацыю інфармацый-

ных рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы; 
– сучасны стан дакументных рэсурсаў навукова-тэхнічнай 

і медыцынскай сферы; 
– інфармацыйныя рэсурсы асобных галін навукова-тэхніч-

най і медыцынскай сферы; 
– расійскія і сусветныя інфармацыйныя рэсурсы навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы; 
– інфармацыйныя паслугі для спецыялістаў навукова-

тэхнічнай і медыцынскай сферы; 
умець: 
– аналізаваць стан дакументных інфармацыйных рэсурсаў; 
– ажыццяўляць маніторынг галіновых інфармацыйных рэ-

сурсаў; 
– абслугоўваць карыстальнікаў інфармацыі з выкарыстаннем 

сучасных інфармацыйных тэхналогій; 
валодаць: 
– пошукавымі магчымасцямі галіновых інфармацыйных рэ-

сурсаў; 
– сістэмай пошуку інфармацыі для задавальнення інфарма-

цыйных патрэбнасцей розных катэгорый карыстальнікаў. 
Для павышэння эфектыўнасці дысцыпліны «Інфармацыйныя 

рэсурсы. Раздзел 4. Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхніч-
най і медыцынскай сферы» неабходна выкарыстоўваць ін-
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тэрактыўныя метады практыка-арыентаванага навучання. Ся-
род іх – дзелавыя гульні, мазгавы штурм, дыскусійныя формы 
правядзення семінарскіх заняткаў. Атрыманыя ў працэсе вы-
вучэння дысцыпліны веды і ўменні падлягаюць кантролю на 
дзяржаўным экзамене. 

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай 
дысцыпліны «Інфармацыйныя рэсурсы. Раздзел 4. Інфарма-
цыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы» 
адведзена 162 гадзіны, з якіх 60 гадзін – аўдыторныя заняткі. 
Прыкладнае размеркаванне аўдыторных гадзін па відах занят-
каў: лекцыі – 30 гадзін, лабараторныя заняткі – 24 гадзіны, 
семінарскія заняткі – 6 гадзін. Рэкамендаваная форма кантролю 
ведаў – экзамен. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 
Уводзіны 

 
Месца, значэнне вучэбнай дысцыпліны «Інфармацыйныя 

рэсурсы. Раздзел 4. Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхніч-
най і медыцынскай сферы» ў падрыхтоўцы бібліятэчных спе-
цыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. Прадмет, задачы, змест 
і структура вучэбнай дысцыпліны. Сувязі з дысцыплінамі спе-
цыялізацыі. Кампетэнцыі, якія набываюць студэнты ў працэсе 
вывучэння вучэбнай дысцыпліны. Асноўныя віды вучэбных за-
няткаў, арганізацыя і формы самастойнай работы. Забяспеча-
насць вучэбна-метадычнай літаратурай, формы кантролю. 

 
Раздзел І. Спецыфіка інфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы (НТіМС) 
 

Тэма 1. Галіновыя асаблівасці 
навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 

і іх уплыў на фармiраванне інфармацыйных рэсурсаў 
 

Галіны «прыродазнаўства», «тэхніка», «сельская гаспадар-
ка», «медыцына», іх структура. Асаблівасці і кірункі даследа-
ванняў у прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы, ме-
дыцыне. Iнавацыйны характар развiцця навукова-тэхнiчнай 
i медыцынскай сферы. Узнiкненне галiновых iнфармацыйных 
рэсурсаў, iх жыццёвы цыкл. 

Класіфікатары і рубрыкатары як сродак вывучэння пры-
родазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспадаркі, медыцыны. 

Асаблівасці навукова-тэхнічных, медыцынскіх ведаў, іх ад-
розненне ад сацыяльна-гуманітарных. Грамадскае прызначэн-
не, шырокае выкарыстанне фармалізаваных моў, іх інтэрна-
цыянальны характар. 

Узаемадзеянне навук, працэсы дыферэнцыяцыі і інтэграцыі, 
укараненне новых тэхналогій, матэрыялаў і абсталявання і іх 
уплыў на фармiраванне iнфармацыйных рэсурсаў, інфарма-
цыйнае абслугоўванне карыстальнікаў. 
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Пашырэнне доступу да сусветных iнфармацыйных рэсурсаў 

і іх уплыў на станаўленне рынку інфармацыйных прадуктаў 
і паслуг, змяненне тэхналогii iх фармiравання. 

 
Тэма 2. Склад i структура асобных вiдаў 

інфармацыйных рэсурсаў навукова-тэхнічнай 
і медыцынскай сферы 

 
2.1. Агульная характарыстыка iнфармацыйных рэсурсаў 
Значэнне і характэрныя рысы інфармацыйных рэсурсаў 

у нарматыўна-прававых актах Рэспублiкi Беларусь. 
Асноўныя падыходы да азначэння iнфармацыйных рэсурсаў: 

па крытэрыях мноства – падмноства, як да iнфармацыйных ма-
сiваў, як адной з форм прадастаўлення ведаў. Месца iнфарма-
цыйных рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 
ў сiстэме iнфармацыйных рэсурсаў i iх характэрныя рысы: 
адзiнства элементаў, пастаяннае павелiчэнне, складанасць вы-
яўлення актыўнай i пасiўнай частак, захаванне пры выкары-
станнi, магчымасць шматразовага i шматмэтавага выкарыстан-
ня, неабмежаванае захаванне спажывецкiх якасцей, вiдавая 
разнастайнасць. Сутнаснае адрозненне iнфармацыйных рэсур-
саў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы ад iншых галiно-
вых рэсурсаў. 

Класіфікацыя інфармацыйных рэсурсаў па форме ўласнасцi, 
праве валодання i распаўсюджання, форме носьбiта, змесце, 
знакавай прыродзе прадстаўлення, спосабе распаўсюджвання, 
характары выкарыстання, месцы размяшчэння, мовах прад-
стаўлення, прыналежнасцi да пэўных сiстэм. Фактары, якія 
ўплываюць на фарміраванне інфармацыйных рэсурсаў навуко-
ва-тэхнічнай і медыцынскай сферы. Маніторынг інфармацый-
ных рэсурсаў i асноўныя прынцыпы яго правядзення. Iнфар-
мацыйная дыягностыка аб’екта ў навукова-тэхнiчнай сферы. 
Кiраванне iнфармацыйнымi рэсурсамi галiновага характару. 

 
2.2. Дакументныя рэсурсы 
Азначэнне, характэрныя асаблiвасцi i структура дакумент-

ных рэсурсаў галiновых комплексаў. Адлюстраванне iх тэма-
тыкi ў iнфармацыйна-пошукавых мовах i тэзаўрусах. 
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Сувязi дакументных рэсурсаў з асаблiвасцямi, iнфраструкту-

рай адпаведных галiн. Каштоўнасныя ўласцiвасцi дакументных 
рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы. Закана-
мернасцi развiцця патоку першасных дакументаў па прырода-
знаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне (колькасны 
рост, рассеянне-канцэнтрацыя, старэнне iнфармацыi), iх уз-
дзеянне на iнфармацыйную дзейнасць. Вiдавы склад дакумент-
ных рэсурсаў: па характары апублiкавання, перыядычнасцi, тэ-
матыцы. Выданнi i iх тыпалагiчная характарыстыка. Нарма-
тыўна-тэхнiчныя i тэхнiчныя дакументы па прыродазнаўстве, 
тэхнiцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне. Навукаметрычныя 
даследаваннi патоку галiновых дакументаў. 

 
2.3. Характэрныя рысы, класіфікацыя бібліяграфічных 

рэсурсаў 
Састаў, структура галіновых бібліяграфічных рэсурсаў, iх 

удзельная вага. Класiфiкацыя бiблiяграфiчных дапаможнiкаў у 
залежнасцi ад галiновай структуры комплексу, вiдаў уключа-
ных дакументаў, шырынi зместу. Асноўныя віды паказальнікаў 
па прыродазнаўстве, тэхніцы, сельскай гаспадарцы, медыцыне 
па мэтавым прызначэннi: навукова-дапаможных, прафесійна-
вытворчых, рэкамендацыйных. Тыпы бiблiяграфiчнай прадук-
цыi. Асаблiвасцi аглядаў. Уплыў асаблiвасцей навукова-тэхнiч-
най i медыцынскай сферы на вiды бiблiяграфiчных паказальнi-
каў па храналогіі адлюстравання дакументаў. Несамастойныя 
формы бiбліяграфiчнай iнфармацыi галiновага характару. 
Асаблiвасцi размяшчэння бiблiяграфiчнай iнфармацыi ў спе-
цыялiзаваных перыядычных выданнях. 

 
2.4. Асаблівасці электронных інфармацыйных рэсурсаў 
Паняцці «электронныя інфармацыйныя рэсурсы» і «элек-

тронны дакумент». Уласцівасці, віды і тыпы электронных ін-
фармацыйных рэсурсаў. Класіфікацыя электронных інфарма-
цыйных рэсурсаў. Сеткавыя і лакальныя ЭІР. Базы даных як 
сродак пошуку і распаўсюджвання навукова-тэхнічнай, сель-
скагаспадарчай і медыцынскай інфармацыі. Відавы склад БД: 
бібліяграфічныя, фактаграфічныя, рэфератыўныя і інш. Тэма-
тычны склад БД навукова-тэхнічнай тэматыкі ў Беларусі 
і свеце. 
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Сеткі і сеткавыя рэсурсы. БД навукова-тэхнічнай тэматыкі, 

размешчаныя ў спецыялізаваных сетках. Сеткавыя каталогі. 
Web-сайты навуковых цэнтраў і бібліятэк як частка элек-

тронных інфармацыйных рэсурсаў. 
 

Тэма 3. Інфармацыйныя патрэбнасцi спецыялістаў 
у галiнах прыродазнаўства, тэхнiкi, 

сельскай гаспадаркi, медыцыны 
 

Азначэнне паняцця. Інфармацыйныя патрэбнасці спецыяліс-
таў. Асноўныя вiды iнфармацыйных патрэбнасцей спецыялiс-
таў навукова-тэхнiчнай i медыцынскай сферы. Асаблiвасцi 
і структура iнфармацыйных патрэбнасцей спецыялiстаў: па тэ-
рытарыяльнай прымеце, у залежнасцi ад характару неабходнай 
iнфармацыi, сферы навукова-вытворчага комплексу, часу ўз-
нiкнення i перыяду дзеяння, профiльнасцi. Iнфармацыйныя па-
трэбнасцi ў дакументных i бiблiяграфiчных рэсурсах, фактагра-
фічнай інфармацыі. 

Фактары, якiя ўплываюць на iнфармацыйныя патрэбнасцi 
спецыялiстаў у галiнах прыродазнаўства, тэхнiкi, сельскай гас-
падаркi, медыцыны i вызначаюць iх змест i дынамiку. Залеж-
насць iнфармацыйных патрэбнасцей ад сацыяльна-эканамiч-
ных, сацыяльна-псiхалагiчных умоў дзейнасцi. Агульныя i спе-
цыяльныя метады вывучэння iнфармацыйных патрэбнасцей 
спецыялiстаў навукова-тэхнiчнай i медыцынскай сферы. 

Класiфiкацыя спецыялiстаў як спажыўцоў інфармацыйных 
рэсурсаў у галінах прыродазнаўства, тэхнiкi, сельскай гас-
падаркi, медыцыны. 

 
Раздзел ІІ. Арганізацыя i cучасны стан інфармацыйных 

рэсурсаў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 
 

Тэма 4. Прынцыпы фармiравання i структура 
інфармацыйных рэсурсаў па прыродазнаўстве, тэхніцы, 
сельскай гаспадарцы, медыцыне ў Рэспубліцы Беларусь 

 
Дзяржаўная сістэма навукова-тэхнiчнай iнфармацыi 

(ДСНТI) у Рэспублiцы Беларусь як асяроддзе фармiравання 
сучасных iнфармацыйных рэсурсаў галiновага характару. Мэ-
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ты стварэння ДСНТI i прынцыпы яе функцыянавання: спецыя-
лiзацыя звёнаў, кааперацыя i каардынацыя пры выкананнi ўзае-
мазвязаных функцый i задач, дэцэнтралiзацыя i персанiфiкацыя 
абслугоўвання карыстальнiкаў. Асноўныя цэнтры дзяржаўнага, 
галіновага, рэгіянальнага, нізавога ўзроўняў па вытворчасці ін-
фармацыйнай прадукцыі. Роля бiблiятэк у стварэннi iнфарма-
цыйных рэсурсаў асобных вiдаў i забеспячэннi да iх доступу. 

 
Тэма 5. Сучасны стан iнфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 
 

Сучасны інфармацыйны рынак інфармацыйных прадуктаў 
і паслуг, роля на ім традыцыйных і электронных iнфармацый-
ных рэсурсаў. 

Дакументныя галiновыя рэсурсы. Дакументны iнфарма-
цыйны паток (ДIП) па прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гас-
падарцы, медыцыне ў Рэспублiцы Беларусь. Месца ДIП у су-
светным патоку дакументаў. Яго характарыстыка па галiновай 
прыналежнасцi, тэматыцы, храналогii, тыпавiдавых, моўных, 
аўтарскiх i iншых прыметах. Маркетынгавыя даследаваннi да-
кументнага патоку i iх практычнае выкарыстанне. 

Бiблiяграфiчныя галiновыя рэсурсы. Сістэма навукова-дапа-
можных паказальнікаў. Дзейнасць Беларускага інстытута сі-
стэмнага аналізу (БелІСА), Беларускага дзяржаўнага інстытута 
стандартызацыі і сертыфікацыі (БелДІСС), Нацыянальнага 
цэнтра інтэлектуальнай уласнасці (НЦІУ) па бягучым інфарма-
ванні аб тэхнічных нарматыўна-прававых актах, аб’ектах пра-
мысловай уласнасці, дэпаніраваных навуковых работах, спра-
ваздачах аб НДРiВКР. 

Бібліяграфічныя рэсурсы па прыродазнаўстве. Асаблівасці 
бібліяграфічнай прадукцыі па прыродазнаўстве, уплыў навуко-
вых даследаванняў на тэматыку, напрамкі, віды бібліяграфіч-
най прадукцыі. Роля ЦНБ НАН і яе філіялаў у стварэнні біблія-
графічнай прадукцыі. Дзейнасць універсальных бібліятэк, біб-
ліятэк устаноў вышэйшай адукацыі па падрыхтоўцы бiблiя-
графiчнай прадукцыi прыродазнаўчага зместу. 

Бібліяграфічныя рэсурсы па тэхніцы. Развіццё вытворчасці, 
навуковых даследаванняў і іх уплыў на ўзровень забяспеча-
насці бібліяграфічнай прадукцыяй. 
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Дзейнасць РНТБ, ЦНБ НАН, бібліятэк УВА па забеспячэнні 

галін тэхнікі бiблiяграфiчнымi рэсурсамi ў традыцыйным 
і электронным выглядзе. Каардынацыя дзейнасці бібліятэк роз-
ных узроўняў. Напрамкі далейшага развіцця ІБР па тэхніцы 
ў Беларусі. 

Бібліяграфічныя рэсурсы па сельскай гаспадарцы. Характа-
рыстыка масіву бібліяграфічнай прадукцыі. Цэнтры падрых-
тоўкі бібліяграфічнай прадукцыі па сельскай гаспадарцы. Роля 
БелСГБ у стварэнні сістэмы бібліяграфічнай прадукцыі i забес-
пячэннi доступу да сусветных iнфармацыйных рэсурсаў. Су-
часныя напрамкi стварэння бiблiяграфiчнай прадукцыi па пра-
блемах АПК. 

Бібліяграфічныя рэсурсы па медыцыне. Відавы склад i ха-
рактарыстыка масіву бібліяграфічнай прадукцыі, цэнтры яе 
падрыхтоўкі. Дзейнасць РНМБ, абласных медыцынскіх біблія-
тэк і бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі па стварэннi інфар-
мацыйных рэсурсаў. Праблемы каардынацыі ў падрыхтоўцы 
інфармацыйных рэсурсаў па медыцыне і ахове здароўя. 

Электронныя галiновыя рэсурсы. Сайты галiновых бiблiя-
тэк i iнфармацыйных цэнтраў як крынiцы бiблiяграфiчнай 
i фактаграфiчнай iнфармацыi. Вiдавая разнастайнасць, струк-
тура, iнфармацыйныя паслугi. 

Базы даных уласнай генерацыi па прыродазнаўстве, тэхнiцы, 
сельскай гаспадарцы, медыцыне, створаныя ў бiблiятэках, i iх 
разнавiднасцi. Электронныя каталогi галіновых бiблiятэк. 
Зводны электронны каталог i месца ў iм галiновых дакументаў. 

Забеспячэнне доступу да замежных iнфармацыйных рэсур-
саў у галіновых бiблiятэках Беларусi. Вiды доступу, вiды iн-
фармацыйных рэсурсаў. 

 
Тэма 6. Інфармацыйныя рэсурсы і паслугі 

расійскіх федэральных цэнтраў інфармацыі 
 

Структура інфармацыйных рэсурсаў Расіі. Дзяржаўная сістэ-
ма навукова-тэхнічнай інфармацыі (ДСНТІ). Мэты стварэння 
і прынцыпы функцыянавання. Састаў ДСНТІ. 

Дзейнасць універсальных, шматгаліновых і галіновых цэн-
траў інфармацыі па падрыхтоўцы бягучай інфармацыйнай пра-
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дукцыі аб неапублікаваных дакументах, стандартах, патэнтных 
дакументах, прамысловых каталогах, электронных выданнях. 

Інфармацыйная прадукцыя Усерасiйскага iнстытута навуко-
ва-тэхнiчнай iнфармацыi, Федэральнага iнстытута прамысло-
вай уласнасцi, Інфармацыйна-выдавецкага цэнтра Расійскага 
агенцтва па патэнтах і таварных знаках, Цэнтра інфармацый-
ных тэхналогій і сістэм органаў выканаўчай улады (ЦІТіС), 
Федэральнага фонду стандартаў, агульнарасійскіх класіфіката-
раў Дзяржаўнага камітэта РФ па стандартызацыі, метралогіі 
і сертыфікацыі і інш. Спецыялізацыя, каардынацыя і каапера-
цыя іх дзейнасці. 

Дзейнасць бібліятэк РФ па тэхніцы, медыцыне, сельскай 
гаспадарцы, прыродазнаўстве па стварэнні інфармацыйнай 
прадукцыі і прадастаўленні паслуг (на прыкладзе Дзяржаўнай 
публічнай навукова-тэхнічнай бібліятэкі, Цэнтральнай навуко-
вай сельскагаспадарчай бібліятэкі і інш.). 

 
Тэма 7. Замежныя інфармацыйныя рэсурсы і паслугі 

ў навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 
 

Агульная характарыстыка вытворчасцi iнфармацыйных рэ-
сурсаў па прыродазнаўстве i сумежных галiнах у краінах За-
ходняй Еўропы і ЗША. Арганiзацыя iнфармацыйнага забеспя-
чэння спецыялiстаў навукова-вытворчага комплексу праз дзяр-
жаўныя iнфармацыйныя органы i бiблiятэкi (Нацыянальную 
сельскагаспадарчую бiблiятэку ЗША, Амерыканскi iнстытут 
навуковай iнфармацыi i iнш.), мiжнародныя iнфармацыйныя 
органы i службы (Мiжнародную iнфармацыйную сiстэму па 
сельскагаспадарчых навуках i тэхналогiях AGRIS і інш.), наву-
ковыя таварыствы (Амерыканскае хiмiчнае таварыства, НАСА 
i iнш.). Дзейнасць фiрм-пасрэднiкаў. 

Спецыялiзацыя i iнтэграцыя iнфармацыйных рэсурсаў па на-
вуцы i тэхналогiях. Iнфармацыйныя сеткi. Сетка STN як ком-
плексны доступ да шматгалiновых сусветных iнфармацыйных 
рэсурсаў па навуцы i тэхналогiях. 

Характарыстыка iнфармацыйных прадуктаў (бiблiяграфiч-
ных паказальнiкаў i БД з рознымi формамi раскрыцця зместу, 
фактаграфiчных БД матэрыялаў, хiмiчных формул i інш., паў-

13 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 
натэкставых БД). Буйныя шматгалiновыя, галiновыя, праблем-
на-тэматычныя БД. 

Забеспячэнне транснацыянальнага доступу да сусветных iн-
фармацыйных рэсурсаў па тэматыцы навукова-тэхнічнай і ме-
дыцынскай сферы ў бiблiятэках Беларусi. Адлюстраванне на-
цыянальных iнфармацыйных рэсурсаў у замежных БД. Доступ 
да замежных iнфармацыйных рэсурсаў праз Internet. 

 
Раздзел ІІІ. Тэхналогія стварэння і давядзення 

да спецыялістаў інфармацыйных рэсурсаў 
 

Тэма 8. Асаблiвасцi тэхналагiчных працэсаў вытворчасцi 
галiновых iнфармацыйных рэсурсаў у традыцыйным 

i аўтаматызаваным рэжымах 
 

Суадносiны агульнай i галiновай методык складання бiблiя-
графiчнай прадукцыі. Маркетынгавыя даследаваннi рынку 
iнфармацыйных прадуктаў і паслуг. 

Асаблівасці вытворчасці галіновых бібліяграфічных рэсурсаў 
Асноўныя этапы вытворчасцi бiблiяграфiчнай прадукцыi. 

Падрыхтоўчы этап i яго спецыфiка. Складанне тэхнічнага за-
дання. Прыняцце арганізацыйных і метадычных рашэнняў для 
вытворчасці бібліяграфічнай прадукцыі. Адлюстраванне акту-
альнасці праблемы, тэматычных граніц адбору з улікам інтэ-
грацыі галін вытворчасці, этапаў навукова-вытворчай і наву-
кова-даследчай дзейнасці. 

Адбор дакументаў. Крытэрыі адбору. Шляхi вызначэння 
аб’ектыўнай каштоўнасцi галiновай лiтаратуры на падставе 
аналiзу дакументаў. Крыніцы адбору дакументаў у бiблiягра-
фiчныя паказальнiкі. 

Спецыфiка аналiтыка-сiнтэтычнай перапрацоўкi галiновай 
лiтаратуры. Вызначэнне глыбiнi згортвання iнфармацыi ў за-
лежнасцi ад актуальнасцi тэматыкi дакумента, яго моўнай i ві-
давой прыналежнасцi, мэтавага, чытацкага прызначэння. 

Анатаванне i рэферыраванне галiновай лiтаратуры. Выяў-
ленне iстотных характарыстык аб’ектаў тэхнiкi i сельскай гас-
падаркi, медыцыны, з’яў прыроды – галоўная аперацыя аната-
вання i рэферыравання. Выкарыстанне фармалiзаваных мета-
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даў анатавання i рэферыравання галiновай лiтаратуры i даку-
ментацыi. 

Асаблівасці індэксавання галiновай лiтаратуры. Выкары-
станне рубрыкатараў ДРНТI, Mesh, АСНТI сельгас i iнш. 

Групоўка бiблiяграфiчных запiсаў у бібліяграфічных дапа-
можніках. Залежнасць структуры дапаможнiка ад тэмы, мэта-
вага прызначэння, занальных асаблiвасцей, вiдаў уключаных 
дакументаў. 

Складанне дапаможных паказальнiкаў розных вiдаў у адпа-
веднасцi са спецыфiкай галiны, iх пошукавыя магчымасцi. 

Заключны этап падрыхтоўкi бiблiяграфiчнай прадукцыі. 
Асаблiвасцi яе рэдагавання, вытворчасцi, рэкламы і распаўсю-
джвання. 

Асаблівасці вытворчасці электронных бібліяграфічных 
рэсурсаў 

Бібліяграфічныя БД як асноўны від электронных бібліягра-
фічных рэсурсаў. Асаблівасці стварэння бiблiяграфiчных БД. 

Асаблівасці падрыхтоўчага этапу. Выбар праграмнага забес-
пячэння, склад тэхнічнага задання. Адлюстраванне ў тэхніч-
ным заданні агульных звестак аб БД, крытэрыяў адбору даку-
ментаў, звестак аб праграмным забеспячэнні, фармаце прад-
стаўлення даных, пошукавых магчымасцях, рэжыме доступу. 

Улік сумяшчальнасці праграмнага і лінгвістычнага забеспя-
чэння ствараемай БД з праграмным і лінгвістычным забеспя-
чэннем БД іншых інфармацыйных цэнтраў і бібліятэк для 
ажыццяўлення абмену інфармацыяй. 

Асаблівасці пошукавых магчымасцей электронных біблія-
графічных рэсурсаў. Пошукавыя магчымасці фарматаў MARC. 
Выкарыстанне дэскрыптарнай пошукавай мовы ў электронных 
бібліяграфічных рэсурсах. 

Вызначэнне рэжыму доступу да БД. 
Рэгістрацыя БД у Нацыянальным цэнтры інфармацыйных 

рэсурсаў і тэхналогій НАН Беларусі. Этапы рэгістрацыі: выяў-
ленне характарыстык БД; фарміраванне заяўкі на рэгістрацыю. 
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Тэма 9. Выкарыстанне iнфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы для аказання 
інфармацыйных паслуг спецыялiстам 

 
Задачы iнфармацыйнага абслугоўвання спецыялiстаў, абу-

моўленыя спецыфiчнымi асаблiвасцямi розных сфер навукова-
даследчай, навукова-вытворчай, вучэбнай дзейнасцi, самааду-
кацыі, iнавацыйнымi працэсамi развiцця прамысловасцi Бела-
русi. 

Улiк iнфармацыйных патрэбнасцей як умова рацыянальнага 
iнфармацыйнага забеспячэння. Вывучэнне рынку паслуг у галi-
не навукова-вытворчага комплексу. Сегментацыя рынку кары-
стальнiкаў. 

Арганiзацыя сiстэмы iнфармацыйнага абслугоўвання (асаб-
лiвасцi планавання, залежнасць ад плана работ прадпрыемства, 
навукова-даследчай установы i інш.). Роля навукова-тэхнiчных 
бiбліятэк, патэнтных падраздзяленняў, службаў стандартыза-
цыi, маркетынгавых аддзелаў, камерцыйных цэнтраў iнфарма-
вання ў забеспячэннi доступу да iнфармацыйных рэсурсаў. Па-
трабаваннi да прафесii спецыялiста iнфармацыйнай сферы, да 
iнфармацыйнага сэрвiсу. Змест iнфармацыйнага абслугоўван-
ня, сувязь з навукай, вытворчай дзейнасцю, арыентацыя на 
канчатковы эфектыўны збыт тавараў i паслуг. 

Iнфармацыйнае забеспячэнне асноўных этапаў навукова-
даследчых работ і вопытна-канструктарскіх распрацовак. Iн-
фармацыйнае абслугоўванне вытворчай дзейнасцi, рацыяналi-
затарскай i вынаходнiцкай дзейнасцi, укаранення новай тэхнiкi 
i інш. 

Патрабаваннi карыстальнiкаў да якасцi iнфармацыйных та-
вараў i паслуг. Вiды iнфармацыйных паслуг бiблiятэк i iнфар-
мацыйных цэнтраў (дакументныя, даведачныя, навін, арыента-
цыйныя, даследчыцкiя). Масавыя i групавыя формы iнфарма-
вання спецыялiстаў: арганiзацыя дзён спецыялiстаў, кірмашоў 
iдэй i тэхнiчных навiн, дзён рацыяналiзатара i вынаходнiка, 
дзён навукi i выкарыстанне iнфармацыйных рэсурсаў пры iх 
арганiзацыi. Iнфармаванне ў рэжыме выбіральнага распаў-
сюджвання інфармацыі (ВРI), дыферэнцыраванага абслугоў-
вання кiраўнiкоў. Аналiтычныя паслугi бiблiятэк i iнфарма-
цыйных цэнтраў. 
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Даведачна-бiблiяграфiчнае абслугоўванне (ДБА) з выкары-

станнем традыцыйных i аўтаматызаваных сiстэм пошуку. 
Электроннае даведачнае абслугоўванне. Стратэгiя i тактыка 
iнфармацыйнага пошуку ў традыцыйным i аўтаматызаваным 
рэжымах. Методыка выканання фактаграфiчных даведак. Вы-
карыстанне даведачных выданняў, аб’ектаграфiчных, тэрмiна-
лагiчных БД па прыродазнаўстве, тэхнiцы, сельскай гаспа-
дарцы, медыцыне, бiблiяграфiчных паказальнiкаў. 

Выкарыстанне БД у розных рэжымах (online, offline) для 
iнфармацыйнага абслугоўвання спецыялiстаў. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 
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Уводзіны 1     
Раздзел I. Спецыфіка інфармацыйных рэсурсаў 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы (НтіМС) 
Тэма 1. Галіновыя асаблівасці наву-
кова-тэхнічнай і медыцынскай сфе-
ры і іх уплыў на фармiраванне ін-
фармацыйных рэсурсаў 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 выступленні 
на семінарскіх 
занятках 

Тэма 2. Склад i структура асобных 
вiдаў інфармацыйных рэсурсаў на-
вукова-тэхнічнай і медыцынскай 
сферы: 
2.1. Агульная характарыстыка ін-
фармацыйных рэсурсаў; 
2.2. Дакументныя рэсурсы; 
2.3. Характэрныя рысы, класіфіка-
цыя бібліяграфічных рэсурсаў; 
2.4. Асаблiвасцi электронных iнфар-
мацыйных рэсурсаў 

 
 
 
4 

  
 
 
2 

 
 
 
4 

абмеркаванне 
ў групах 

Тэма 3. Інфармацыйныя патрэбнасці 
спецыялістаў у галінах прырода-
знаўства, тэхнікі, сельскай гаспадар-
кі, медыцыны 

 
 
2 

 
 
 

  выступленні 
на семінарскіх 
занятках 

Раздзел ІІ. Арганізацыя i cучасны стан інфармацыйных рэсурсаў 
навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 

Тэма 4. Прынцыпы фармiравання 
i структура інфармацыйных рэсур-
саў па прыродазнаўстве, тэхніцы, 
сельскай гаспадарцы, медыцыне 
ў Рэспубліцы Беларусь 

 
 
2 

   
 
4 

абмеркаванне 
ў групах 
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Тэма 5. Сучасны стан iнфармацый-
ных рэсурсаў навукова-тэхнічнай 
і медыцынскай сферы 

 
4 

 
2 

 
6 

 выступленні 
на семінарскіх 
занятках 

Тэма 6. Інфармацыйныя рэсурсы 
і паслугі расійскіх федэральных цэн-
траў інфармацыі 

 
4 

  
6 

 абмеркаванне 
ў групах 

Тэма 7. Замежныя інфармацыйныя 
рэсурсы і паслугі ў навукова-тэхніч-
най і медыцынскай сферы 

 
2 

  
 

 абмеркаванне 
ў групах 

Раздзел ІІІ. Тэхналогія стварэння і давядзення 
да спецыялістаў інфармацыйных рэсурсаў 

Тэма 8. Асаблiвасцi тэхналагiчных 
працэсаў вытворчасцi галiновых 
iнфармацыйных рэсурсаў у трады-
цыйным i аўтаматызаваным рэжы-
мах 

 
 
2 
 

  
 
2 

 
 
4 

праверка 
якасці 
выканання 
заданняў 

Тэма 9. Выкарыстанне iнфармацый-
ных рэсурсаў навукова-тэхнічнай 
і медыцынскай сферы для аказання 
iнфармацыйных паслуг спецыя-
лiстам 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
 

праверка 
якасці 
выканання 
заданняў 

Усяго… 24 4 20 12  
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Тэматыка семінарскіх заняткаў 

 
№ 
п/п 

Назва тэмы 

1. Дакументныя інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхніч-
най і медыцынскай сферы 

2. Сучасны стан і арганізацыя інфармацыйных рэсурсаў 
навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы ў Рэспубліцы 
Беларусь 

3. Інфармацыйныя патрэбнасці спецыялістаў навукова-тэх-
нічнай і медыцынскай сферы 

 
 

Тэматыка лабараторных заняткаў 
 

№ 
п/п 

Назва тэмы 

1. Маніторынг патоку першасных дакументаў па адной з га-
лін навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы, адлюстра-
ванай у Рэфератыўным часопісе УІНІТІ 

2. Выяўленне ступені рассеяння артыкулаў у перыядычных 
выданнях 

3. Аналіз бібліяграфічнай прадукцыі бібліятэк і інфармацый-
ных цэнтраў Беларусі і Расіі 

4. Аналіз баз даных бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў 
Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі па галінах на-
вукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 

5. Падрыхтоўка алгарытму пошуку інфармацыйных рэсур-
саў па галінах навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 

6. Аналіз сайтаў бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў, якія ад-
люстроўваюць нарматыўна-тэхнічныя, патэнтныя, неапуб-
лікаваныя рэсурсы 

7. Пошук бібліяграфічнай інфармацыі па актуальных тэ-
мах/праблемах прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспа-
даркі і медыцыны 

8. Дзелавая гульня «Выбарчае распаўсюджванне інфар-
мацыі» 

9. Падрыхтоўка даведніка (пуцевадзіцеля па бібліяграфіч-
ных рэсурсах адной з галін НТ і МС) 

10. Аналіз аўтаматызаваных тэхналогій фарміравання баз да-
ных у галіновых бібліятэках 
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Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі 

вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў 
 
Узровень вучэбных дасягненняў студэнтаў можа быць выз-

начаны з дапамогай наступных сродкаў дыягностыкі: 
– выступленні на семінарскіх занятках; 
– праверка і абмеркаванне ў групах вынікаў выканання сама-

стойных работ; 
– праверка якасці выканання заданняў па пошуку галіновых 

інфармацыйных рэсурсаў; 
– работа ў міні-групах (абанентаў, бібліёграфаў), пры абслу-

гоўванні па сістэме ВРІ; 
– заданні па асноўных раздзелах дысцыпліны; 
– тэст. 
 

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі 
і выкананні самастойнай работы студэнтаў 

 
Самастойная работа студэнтаў ажыццяўляецца пры падрых-

тоўцы да семінараў, пры выкананні індывідуальных заданняў 
па выяўленні бібліяграфічнага забеспячэння асобных галін 
прыродазнаўства, тэхнікі, сельскай гаспадаркі, медыцыны, 
складанні тэматычных бібліяграфічных баз даных. Заданні но-
сяць развіццёвы характар і пабудаваны такім чынам, што сту-
дэнт на аснове самастойна вывучаных крыніц павінен выра-
шыць задачу, якая патрабуе прымянення атрыманых ведаў: 
выявіць у бібліяграфічных дапаможніках бібліяграфічныя рэ-
сурсы па галіне ведаў; зрабіць высновы аб становішчы біблія-
графічнага забеспячэння галіны за пэўны перыяд; распраца-
ваць бібліяграфічную базу даных па пэўнай тэме і інш. 

У працэсе навучання студэнты самастойна рыхтуюцца да 
тэста, які выконваецца на занятках індывідуальна. Тэст мае не 
толькі кантралюючы, але і развіццёвы характар. Падрыхтоўка 
да семінараў дае магчымасць замацаваць тэарэтычныя веды аб 
арганізацыйнай структуры інфармацыйных рэсурсаў навукова-
тэхнічнай і медыцынскай сферы ў Рэспубліцы Беларусь, даку-
ментных інфармацыйных рэсурсах і асаблівасцях інфармацый-
ных патрэбнасцей спецыялістаў навукова-тэхнічнай і меды-
цынскай сферы. 
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Вучэбнае выданне 
 
 
 
 

 
ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ 

 
Раздзел 4. Інфармацыйныя рэсурсы 

навукова-тэхнічнай і медыцынскай сферы 
 

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі 
па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 

Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках) 
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