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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

форма навчання 

денна 

форма навчання 

заочна 

Кількість кредитів – 8 
Галузь знань 

 

02 Культура і мистецтво  
Цикл дисциплін професійної підготовки 

 Загальна кількість 

годин – 240 

Модулів –2 
Спеціальність 

029  «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа»  

 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Змістових модулів – 2 

Семестр 

5, 6 5, 6 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3,1 (5 сем)  

                        3,5 (6 сем) 

самостійної роботи 

студента –  5 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

 

28 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

56 год. 12 год. 

Лабораторні 

28 год. 6 год. 

Самостійна робота 

128 год. 216 год. 

Індивідуальна робота: 

0 год. 

Вид контролю:  

Іспит  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,2 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Протягом усього періоду розвитку науки й культури йде процес 

накопичення інформації та знань, які фіксуються в документах. Кількість 

документів постійно збільшується. У сфері інформації діють закони 

прискорення розвитку науки, внаслідок чого постійно зростає потужність 

документо-інформаційного потоку. 

Уже в давнину з появою порівняно великих документних зібрань 

з’ясувалося, що неможливо швидко знайти потрібну інформацію шляхом 

перегляду всіх потрібних документів. Оперативно ознайомитися з великою 

кількістю їх можна, якщо коротко навести основні відомості про кожний 

документ у своєрідній довідці, тобто подати інформацію у стислому 

„згорнутому” вигляді. 

Стиснення, згортання інформації здійснюється в ході наукової обробки 

документів. З первинного документа беруть потрібні користувачам відомості 

про його зміст і формальні ознаки й на цій основі складаються вторинні 

документи, які фіксуються в інформаційних виданнях, використовуються в 

бібліотечних і бібліографічних каталогах і картотеках, у банках даних тощо, 

тобто забезпечують інформування користувачів про відповідні первинні 

документи. У подальшому відомості, подані у вторинних документах, 

порівнюють з інформаційними запитами користувачів і таким чином 

виявляють потрібні документи. 

Завдання курсу – дати студентам знання й виробити основні навички 

щодо згортання інформації з метою створення вторинних документів та 

інформаційно-пошукових систем. Спеціальну методику й автоматизовані 

методи оброблення документів подано досить стисло, оскільки вони більше 

орієнтовані на функціональну підготовку фахівців і детально вивчаються в 

інших спеціальних курсах. 



Мета навчальної дисципліни 

Формування системи теоретичних, емпіричних, методичних знань про 

різні види, процеси, операції аналітико-синтетичної переробки документів, 

набуття практичних умінь і навичок обстеження документів, здійснення 

процесу згортання інформації та доведення її до користувачів шляхом 

електронного каталогу і в традиційних бібліотечних каталогах. 

Вивчення дисципліни базується на ознайомленні з такими 

предметами: документознавство, фондознавство, архівознавство, 

діловодство. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

- види АСПД (Аналітико-синтетична переробка документної інформації); 

- принципи роботи інформаційно-аналітичних підрозділів; 

- грамотне та ефективне оформлення документів відповідно до 

стандартів; 

- своєчасне і в потрібному обсязі отримання інформації про ринкову 

кон’юнктуру; 

- аналіз процесів і прогнозування тенденцій; 

- обробку і зберігання інформації; 

- бібліографічний запис і анотації, бібліографічний пошук; 

- методику реферування; 

- особливості й призначення „бібліографічного опису” і 

„бібліографічного запису”; 

- структуру авторського комплексу в алфавітному каталозі. 

уміти: 

- професійно аналізувати отриману інформацію; 

- оформляти документацію господарської діяльності, наукові праці, 

анотації; 

- використовувати Інтернет-технології; 

- оперувати понятійним апаратом; 

- володіти сучасними технологіями і навичками переробки інформації; 



- створювати велику кількість бібліографічних продуктів як у 

традиційному, так і в електронному середовищі; 

- користування інформаційно-пошуковими мовами; 

- застосовувати методику оформлення елементів бібліографічних записів 

у різних джерелах інформації.  

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Поняття про аналітико-синтетичну переробку документної 

інформації (АСПДІ) 

Суть і значення АСПДІ. Поняття «згортання інформації». Види АСПДІ. 

Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу та синтезу. 

Використання АСПДІ. 

 

Тема 2. Теоретичні основи бібліографічного опису  (БО) документів  

Характеристика поняття «бібліографічний опис документів» та його 

призначення. Принципи бібліографічного опису документів та їх виникнення. 

Загальні вимоги до бібліографічного опису документів. Уніфікація 

бібліографічного опису документів. Міжнародний стандартний бібліографічний 

опис (ISBD). 

 

 

Тема 3. Загальна методика бібліографічного  опису документів  

Поняття загальної та спеціальної (часткової) методики бібліографічного опису 

документів. Документ як об'єкт бібліографічного опису. Процеси та джерела 

інформації для складання бібліографічного опису документів. Загальна 

характеристика нормативних документів та правил складання бібліографічного 

опису, що застосовуються в Україні. Види бібліографічного опису. Мова 

бібліографічного опису. Правила скорочення слів у описі документів  

 

Тема 4. Методика складання бібліографічного опису  

Поняття загальної та спеціальної методики складання бібліографічного опису. 

Основні види і  загальні правила складання бібліографічного опису. Зони й 

елементи бібліографічного опису. Загальні правила наведення зон БО. Процес 

складання БО. 

 

Тема 5. Спеціальна методика складання бібліографічного опису. 

Складання БО  документів, що мають індивідуальних авторів, та 

безавторських документів 

Складання БО  безавторських документів. Складання БО документів 1 автора. 

Складання БО документів 2-3 авторів. Складання БО документів 4 і більше 

авторів. БО збірників. 6. Особливості приведення в заголовку імен авторів 

різних країн, народів, епох 

 

Тема 6. Спеціальна методика складання бібліографічного опису. 

Методика складання БО відомчих видань 



БО документів органів державної влади та управління. Особливості складання 

БО політичних партій та рухів. БО документів, виданих окремими науковими, 

навчальними, культурно-освітніми, господарськими установами і 

підприємствами. 

 

Тема 7. Багаторівневий бібліографічний опис 

Поняття про багаторівневий бібліографічний опис, його характеристика. БО 

багатотомного видання в цілому.  Бібліографічний опис окремого тому 

багатотомного документа. БО серійних видань. 

 

Тема 8. Складання аналітичного БО  

Характеристика аналітичного БО. Поняття про ідентифікуючий документ. 

Складання БО статті з журналу або газети. Складання Бо  на рецензії та 

реферати. БО глав, розділів, параграфів. 

 

Тема 9. Методика складання БО нормативно-технічних і технічних 

документів, неопублікованих документів 

БО нормативно-технічних документів зі стандартизації. БО патентних 

документів. БО типових проектів і креслень. БО промислових каталогів. БО 

звітів про науково-дослідні роботи (НДР). 

 

 

Тема 10. Методика складання БО нотних та образотворчих видань  

Об’єкти опису нотних видань. Правила складання БО нотних видань. 

Особливості формування заголовку нотних видань. Правила складання БО 

образотворчих видань. Приведення відомостей про музичні жанри, вид музики, 

тональність творів, засоби виконання. 

 

 

Тема 11. Методика складання БО електронних ресурсів та 

аудіовізуальних документів 

Поняття про електронні ресурси. БО електронних документів віддаленого 

доступу. БО електронних документів локального доступу. Складання БО 

звукових документів. Складання БО візуальних документів. 

 

Тема 12. Методика складання БО картографічних документів 

Характеристика об’єктів картографічних документів. БО документів про 

наземні об’єкти. БО документів про водні та наземні маршрути. БО 

астрономічних карт. 

              

 



 

 

Тема 13. ІНДЕКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Суть індексування документів. Індексація. Поняття, види  документних 

класифікацій,  вимоги до документних  класифікацій. Основні етапи 

розвитку предметизації. 

 

 

Тема 14. ПРЕДМЕТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 

Функції, види  предметних рубрик. Основні етапи розвитку  предметизації. 

Інформаційно-пошукова мова предметизації, поняття мови предметних рубрик. 

Методика предметизації документів. Поняття загальної і спеціальної методики 

предметизації. Загальні положення формулювання предметних рубрик. Суть і 

послідовність процесу предметизації документів. 

 

Тема 15. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 

Загальні правила і методи систематизації. Основні етапи розвитку 

систематичних класифікації. Методика систематизації документів. Поняття 

загальної і спеціальної методики систематизації.  Особливості систематизації 

залежно від її мети і призначення. Зміст і послідовність процесу систематизації. 

Систематичні документні класифікації та класифікації наук, типи  документних 

класифікацій. 

 

Тема 16. ДОКУМЕНТНІ СИСТЕМАТИЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 

УДК. Державний рубрикатор НТІ. Міжнародна патентна класифікація. 

Класифікатор „Стандарти і технічні умови”. 

 

Тема 17. МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ В 

НАУКОВИХ РОБОТАХ ДЛЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ 

Ванкувер стиль (Vancouver style). Гарвардський стиль посилання (Harvard 

Referencing Style). Стиль Американського інституту фізики (AIP Style). Стиль 

Американського хімічного товариства (ACS style). Стиль Американської 

психологічної асоціації (APA style). Стиль Асоціації сучасної мови (MLA Style). 

Стиль Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE style). Стиль 

Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA 

style). Чикаго стиль (Chicago style). 

 
 

 

 



 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Поняття про 

аналітико-синтетичну 

переробку документної 

інформації (АСПДІ) 

9 1 4   4 16 2 2   12 

Тема 2. Теоретичні основи 

бібліографічного опису  

(БО) документів 

11 1 4 2  4 12     12 

Тема 3. Загальна методика 

бібліографічного  опису 

документів 

16 2 4 2  8 14  2   12 

Тема 4. Методика 

складання 

бібліографічного опису 

16 2 4 2  8 12     12 

Тема 5. Спеціальна 

методика складання 

бібліографічного опису. 

Складання БО  документів, 

що мають індивідуальних 

авторів, та безавторських 

документів 

16 2 4 2  8 16  2 2  12 

Тема 6. Спеціальна 

методика складання 

бібліографічного опису. 

Методика складання БО 

відомчих видань 

16 2 4 2  8 12     12 

Тема 7. Багаторівневий 

бібліографічний опис 

16 2 4 2  8 12     12 

Тема 8. Складання 

аналітичного БО 

16 2 4 2  8 14  2   12 

Тема 9. Методика 

складання БО нормативно-

технічних і технічних 

документів, 

неопублікованих 

документів 

16 2 4 2  8 12     12 

Тема 10. Методика 

складання БО нотних та 

образотворчих видань 

16 2 4 2  8 12     12 

Тема 11. Методика 

складання БО електронних 

ресурсів та 

аудіовізуальних 

документів 

14 2 2 2  8 14   2  12 



Тема 12. Методика 

складання БО 

картографічних 

документів 

13 1 2 2  8 12     12 

Змістовий модуль 2.  

 

Тема 13. 

ІНДЕКСУВАННЯ 

ДОКУМЕНТІВ 

11 1 2   8 12     12 

Тема 14. 

ПРЕДМЕТИЗАЦІЯ 

ДОКУМЕНТІВ 

13 1 2 2  8 14 2    12 

Тема 15. 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

ДОКУМЕНТІВ 

11 1 2   8 14     12 

Тема 16. ДОКУМЕНТНІ 

СИСТЕМАТИЧНІ 

КЛАСИФІКАЦІЇ, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

В УКРАЇНІ 

14 2 2 2  8 14  2   12 

Тема 17. МІЖНАРОДНІ 

СТИЛІ ЦИТУВАННЯ ТА 

ПОСИЛАННЯ В 

НАУКОВИХ РОБОТАХ 

ДЛЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ 

ЗНАНЬ 

16 2 4 2  8 30 2 2 2  24 

Усього годин 240 28 56 28  128 240 6 12 6  216 

 

 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин для 

денної 

форми 

Кількість 

годин для 

заочної 

форми 

1.  Обстеження документів у процесі каталогізації 1  

2.  Методика складання БО на книги індивідуальних авторів 1 2 

3.  Методика складання БО на книги за назвою 2  

4.  Методика складання БО багатотомних видань 2  

5.  Методика складання аналітичних БО 2  

6.  Методика складання нормативно-технічних документів 2  

7.  Методика складання БО картографічних видань 2  

8.  Методика складання нотних видань 2  

9.  Методика складання електронних ресурсів 2 2 

10.  Предметизація документів 2  

11.  Систематизація документів 2 2 

12.  Документні систематичні класифікації, які використовуються в 

Україні 

2  

13.  Ванкувер стиль (Vancouver style). Гарвардський стиль посилання 

(Harvard Referencing Style). Стиль Американського інституту 

фізики (AIP Style) 

2  



14.  Стиль Американського хімічного товариства (ACS style). Стиль 

Американської психологічної асоціації (APA style). Стиль 

Асоціації сучасної мови (MLA Style) 

2  

15.  Стиль Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE 

style). Стиль Оксфордського університету для цитування 

юридичних документів (OSCOLA style). Чикаго стиль (Chicago 

style) 

2  

 Усього 28 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин для 

денної 

форми 

Кількість 

годин для 

заочної 

форми 

1 Основні  інформаційні продукти наукової обробки документів 2 2 

2 Аналітико-синтетична обробка документів: сутність, значення, 

види 

2  

3 Основні етапи розвитку теорії  та практики бібліографічного 

опису. 

4  

4 Теоретичні основи бібліографічного опису документів. 2  

5 Предметна класифікація. Предметизація як вид наукової обробки 

документів 

4 2 

6 Основні етапи розвитку теорії  та практики предметизації 2  

7 Розвиток систематичних класифікацій 2  

8 Основні етапи розвитку теорії  та практики систематизації 2  

9 Аналіз УДК.  4  

10 МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ В 

НАУКОВИХ РОБОТАХ ДЛЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ 

4 2 

 Усього 28 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин для 

денної 

форми 

Кількість 

годин для 

заочної 

форми 

1.  Загальна методика складання бібліографічного опису документів 2 2 

2.  Автоматизоване робоче місце (АРМ) „Каталогізатор”: оснащення 

та експлуатація 

2  

3.  Методика складання БО на книги індивідуальних авторів та 

введення даних до ЕК 

2  

4.  Методика складання БО на книги за назвою та введення даних до 

ЕК 

2  

5.  Методика складання БО багатотомних видань та введення даних 

до ЕК 

2  



6.  Методика складання БО серійних видань та введення даних до ЕК 2  

7.  Методика складання БО електронних ресурсів та введення до ЕК 2  

8.  Методика складання БО картографічних видань та введення даних 

до ЕК. 

2  

9.  Предметизація документів 2  

10.  Систематизація документів 2 2 

11.  Документні систематичні класифікації, які використовуються в 

Україні 

4  

12.  Міжнародні стилі цитування та посилання  в наукових роботах 

для різних галузей знань 

4 2 

 Усього 28 6 

 

 

 

8. Самостійна робота 

Метою самостійної роботи студента є: працювати з літературними джерелами, 

складати конспекти, аналізувати матеріал, порівнювати різні наукові концепції та робити 

висновки. 

Види самостійної роботи студента: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до практичних, семінарських, лабораторних  занять; 

- опрацювання тем курсу, які виносяться на самостійне вивчення, за списками літератури, 

рекомендованими в робочій навчальній програмі дисципліни; 

- підготовка до виконання тестової контрольної роботи; 

- відвідування консультацій (згідно з графіком консультацій кафедри); 

- підготовка до складання іспиту. 

 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

не передбачені 

 

 

10. Методи навчання 

Під час викладання дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи 

навчання.  

Словесні та наочні методи навчання використовуються під час лекцій,  семінарських  

занять, індивідуальних та групових консультацій, практичні – під час виконання студентами 

самостійної роботи. 

Під час проведення лекцій та семінарських занять використовуються такі словесні 

методи як розповідь і пояснення. 

До числа наочних методів, які застосовуються під час викладання дисципліни, 

належать: ілюстрація, демонстрація. 

 

 

11. Методи контролю 

Поточний контроль успішності засвоєння студентами навчального матеріалу може 

здійснюватися шляхом опитування й оцінювання знань студентів під час практичних занять, 

оцінювання виконання студентами самостійної роботи, проведення і перевірки письмових 

контрольних робіт, тестування або в ході індивідуальних співбесід зі студентами під час 



консультацій. Вибір конкретних форм і методів поточного контролю знань студентів 

залежить від викладача і доводиться до їхнього відома на першому практичному занятті. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточний контроль Ісп КР 

№1 

КР 

№2 

Сума 

Т 

1 

Т 

2 

Т

3 

Т

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

Т 

17 

5 5 5 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно  

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

25-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-24 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Правила модульно-рейтингового оцінювання знань 

Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів.  

1. Поточний контроль. Бали, отримані впродовж семестру, за видами навчальної 

діяльності розподіляються таким чином (розподіл орієнтовний): робота на семінарських 

заняттях (до 5 балів на кожному, залежно від теми), (відповіді на семінарських заняттях, а в 

разі їх пропусків із поважної причини – індивідуальні співбесіди на консультаціях за темами 

відповідних практичних занять). 

Пропуски занять підлягають обов’язковому відпрацюванню в індивідуальному порядку 

під час консультацій. Пропущене заняття має бути відпрацьоване впродовж двох наступних 

тижнів, за тривалої відсутності студента на заняттях із поважної причини встановлюється 



індивідуальний графік відпрацювання пропусків, але не пізніше початку екзаменаційної 

сесії. 

2. Підсумковий контроль Підсумковим контролем є іспит.  

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни: 

- методичні вказівки до лекційних занять; 

- методичні вказівки до практичних занять; 

- методичні вказівки до семінарських занять; 

- методичні вказівки до лабораторних занять; 

- методичні вказівки до самостійної роботи студентів; 

3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із курсу для студентів заочної 

форми навчання. 

4. Матеріали для проведення проміжного контролю знань на практичних заняттях. 

5. Правила оцінювання знань із навчальної дисципліни. 

 

14. Рекомендована література 

 

1. Антоненко І. Авторитетний контроль бібліографічних записів / І. Антоненко // 

Бібліотечний вісник. – 1995. – № 4. – С. 1–4. 

2. Антоненко І. Сучасні проблеми каталогізації: Традиції і вплив технологій  /  І. 

Антоненко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 5. – С. 17–22. 

3 Бахтурина Т.А. Изменение в библиографическом описании / Т.А. Бахтурина //   

Библиотека. – 2001. – № 9. – С. 34–45. 

4. Бахтурина Т.А. Одноуровневое  библиографическое описание. Каталогизация  / 

Т.А. Бахтурина  // Библиотека. – 2004. – № 6. – С. 23–34. 

5. Бахтурина Т.А. Исследование ИФЛА «Функциональные требования к 

библиографическим записям и его влияние на современную каталогизационную 

терминологию» / Т.А. Бахтурина // Научные и технические б-ки. – 1999. – № 11. 

– С. 17–22. 

6. Бахтурина Т.А. Спорные вопросы организации и пунктуации в 

библиографическом описании: (к пересмотру ГОСТ 7.1-84) / Т.А. Бахтурина  // 

Научные и технические б-ки. – 2002. – № 9. – С. 15–19. 

7. Бібліографічний апарат видання. Правила складання бібліографічного опису 

(бібліографічного запису) / О.Т. Петров // Вісник Кн. палати. – 2005. – № 1. – 

С.12. 

8. Библиографическое описание электронных ресурсов: Метод. рекомендации: 

(Электрон. ресурс) / сост. Т.А. Бахтурина, И.С. Дудник, Л.С. Плохоцкая;  отв.  

ред.  Н.Н. Каспарова.  – М. :  РГБ, 1998. – ISBN № 5-510-0085-4. – Способ 

доступа : URL: WWW: rsl.ru. 

9. Библиотечно-библиографическая классификация: Рабоч. табл. для массов. б-к. / 

Рос. гос. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук.– М. : Либерея, 1997. – 668 с. 

10 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання : (ГОСТ 7.1-2003, IDG): ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний 2006-11-10, у 

дії з 2007-07-01; взамін ГОСТ 7.1-84 та ін. – К., 2007. – 47 с. – (Нац. Стандарт 

України). 

11. Библиотечно-библиографическая классификация: Рабоч. табл. для массов. б-к: 

Дополнения и изменения. Вып.1.60/63 Социальные науки в целом. 

Обществознание. История. Исторические науки / Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. 

наук. – М.: Либерия, 2002. – 64 с. 



13. Библиотечно-библиографическая классификация: Средние таблицы. 

Практическое пособие / Рос. гос. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. – М. : Либерия, 

2001. Вып.1. 60/63 С/Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. 

Исторические науки. – 320 с. 

14. Библиотечно-библиографическая классификация: Табл. для дет. и шк. б-к. / 

Рос. гос. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Либерия, 1998. 

– 320 с. 

15. Бідбаєр В. До концепції вітчизняної системи реферування та видання 

реферативної інформації  / В. Бідбаєр // Вісник Кн. палати. – 1998. – №3. – С. 

21–22. 

16. Блюменау Д.И. Проблемы свёртывания научной информации /  Д.И.  Блюменау. 

– Л., 1982. – С.11–24. 

17. Бродовский А.И. Новые решения и перспективы развития системы 

автоматизации библиотек ИРБИС / Рос. гос. б-ка // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – 

№ 2. – С. 45–52. 

18. Васильченко С.Л. Опыт создания предметно-ориентированного 

информационного  ресурса в Інтернет // Б-ки и ассоциации в меняющемся 

мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Материалы конф. / 7-я 

юбил. междунар. конф. «Крым-200». – М., 2000. – Т.2. – С. 214–217. 

19. Вилегжаніна Т.І. Про створення „Словника предметних рубрик Національної 

парламентської бібліотеки України” / Т.І.Вилегжаніна // Бібл. Планета. – 1999. 

– № 2. – С. 14–15. 

20. Вилегжаніна Т.І. Проблеми розробки та використання інформаційно-

пошукових мов (ІПМ) в Україні / Т.І.Вилегжаніна // Б-ки и ассоциации в 

меняющемся мире: новые формы сотрудничества: Материалы конф.  : 5-я юбил. 

Междунар. Конф. «Крым-98». – М., 1998. – Т.2. – С. 491–495. 

21. Вилегжаніна Т.І. Інформаційно-пошуковий тезаурус / відп. ред. С. Басенко; 

прогр. забезпечення Ю. Зборовський. – Х., 2004. – 1104 с.  

22. Воскресенська Г. Метадані. Дублінський базовий комплект елементів 

метаданих / Г.Воскресенська // Бібліотечна планета. – 2001. – № 3. – С. 16–18. 

23. Гендлина Н.И. Методика реферирования / Н.И.Гендлина. – Кемерово, 1991. – 

С. 52–56. 

24. Гиляревский Р.С. Развитие современных принципов книгоописания: Краткий 

очерк / Р.С.Гиляревский. – М. : Всесоюз. Плата, 1971. – 183 с. 

25. Голоднова Н. Динаміка розвитку знання і межі змінюваності універсальних 

бібліотечних класифікацій / Н.Голоднова, А.Петрова // Бібл. вісник. – 1996. – 

№ 1. – С. 1–4. 

26. Голоднова Н.Н. Библиотечно-библиографическая классификация: 

модернизация и перспективы развития / Н.Голоднова // Вісник  Кн. палати. – 

1997. –№ 5. – С. 7. 

27. Жалдак  М.І. Інформатика : навч. посіб. / М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський; за ред. 

М.І. Шкіля. – К., 1991. – 319 с. 

28. Загорская  Е. И. Правила составления многоуровнего описания: Россия / 

Е.И.Загорская // Библиотека. – 2004. – № 7. 

29. Зупарова Л.Б. Вопреки Гостам: Библиографическая запись; обработка 

документов / Л.Б.Зупарова // Мир библиографии. – 2002. – № 6. – С.17–25. 

30. Зупарова Л.Б. Библиотечная обработка документа. Учеб.-метод. пособие / Л.Б. 
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