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ВСТУП 
 

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. 
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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; 
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- користування інформаційно-пошуковими мовами; 

- застосовувати методику оформлення елементів бібліографічних записів у 

різних джерелах інформації.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Поняття про аналітико-синтетичну переробку документної 

інформації (АСПДІ) 

1. Суть і значення АСПДІ.  

2. Поняття «згортання інформації».  

3. Види АСПДІ.  

4. Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу та синтезу. 

5.  Використання АСПДІ. 

 

Тема 2. Теоретичні основи бібліографічного опису  (БО) документів  

1. Характеристика поняття «бібліографічний опис документів» та його 

призначення.  

2. Принципи бібліографічного опису документів та їх виникнення. Загальні 

вимоги до бібліографічного опису документів.  

3. Уніфікація бібліографічного опису документів. Міжнародний стандартний 

бібліографічний опис (ISBD). 

 

 

Тема 3. Загальна методика бібліографічного  опису документів  

1. Поняття загальної та спеціальної (часткової) методики бібліографічного 

опису документів.  

2. Документ як об'єкт бібліографічного опису.  

3. Процеси та джерела інформації для складання бібліографічного опису 

документів.  

4. Загальна характеристика нормативних документів та правил складання 

бібліографічного опису, що застосовуються в Україні.  

5. Види бібліографічного опису.  

6. Мова бібліографічного опису. Правила скорочення слів у описі документів  

 

Тема 4. Методика складання бібліографічного опису  

1. Поняття загальної та спеціальної методики складання бібліографічного 

опису.  

2. Основні види і  загальні правила складання бібліографічного опису.  

3. Зони й елементи бібліографічного опису.  

4. Загальні правила наведення зон БО. Процес складання БО. 
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Тема 5. Спеціальна методика складання бібліографічного опису. 

Складання БО  документів, що мають індивідуальних авторів, та 

безавторських документів 

1. Складання БО  безавторських документів.  

2. Складання БО документів 1 автора.  

3. Складання БО документів 2-3 авторів.  

4. Складання БО документів 4 і більше авторів.  

5. 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 

1. БО документів органів державної влади та управління.  

2. Особливості складання БО політичних партій та рухів.  

3. БО документів, виданих окремими науковими, навчальними, культурно-

освітніми, господарськими установами і підприємствами. 

 

Тема 7. Багаторівневий бібліографічний опис 

1. Поняття про багаторівневий бібліографічний опис, його характеристика.  

2. БО багатотомного видання в цілому.   

3. Бібліографічний опис окремого тому багатотомного документа.  

4. БО серійних видань. 

 

Тема 8. Складання аналітичного БО  

1. Характеристика аналітичного БО.  

2. Поняття про ідентифікуючий документ.  

3. Складання БО статті з журналу або газети.  

4. Складання Бо  на рецензії та реферати. БО глав, розділів, параграфів. 

 

Тема 9. Методика складання БО нормативно-технічних і технічних 

документів, неопублікованих документів 

1. БО нормативно-технічних документів зі стандартизації.  

2. БО патентних документів.  

3. БО типових проектів і креслень.  

4. БО промислових каталогів. 

5.  БО звітів про науково-дослідні роботи (НДР). 
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Тема 10. Методика складання БО нотних та образотворчих видань  

1. Об’єкти опису нотних видань.  

2. Правила складання БО нотних видань.  

3. Особливості формування заголовку нотних видань.  

4. Правила складання БО образотворчих видань.  

5. Приведення відомостей про музичні жанри, вид музики, тональність творів, 

засоби виконання. 

 

 

Тема 11. Методика складання БО електронних ресурсів та 

аудіовізуальних документів 

1. Поняття про електронні ресурси.  

2. БО електронних документів віддаленого доступу.  

3. БО електронних документів локального доступу.  

4. Складання БО звукових документів.  

5. Складання БО візуальних документів. 

 

Тема 12. Методика складання БО картографічних документів 

1. Характеристика об’єктів картографічних документів.  

2. БО документів про наземні об’єкти.  

3. БО документів про водні та наземні маршрути. БО астрономічних карт. 

              

 

 

 

Тема 13. ІНДЕКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

1. Суть індексування документів. Індексація.  

2. Поняття, види  документних класифікацій,  вимоги до документних  

класифікацій.  

3. Основні етапи розвитку предметизації. 

 

 

Тема 14. ПРЕДМЕТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 

1. Функції, види  предметних рубрик.  

2. Основні етапи розвитку  предметизації.  

3. Інформаційно-пошукова мова предметизації, поняття мови предметних 

рубрик.  

4. Методика предметизації документів.  

5. Поняття загальної і спеціальної методики предметизації.  

6. Загальні положення формулювання предметних рубрик.  

7. Суть і послідовність процесу предметизації документів. 
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Тема 15. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 

1. Загальні правила і методи систематизації.  

2. Основні етапи розвитку систематичних класифікації.  

3. Методика систематизації документів.  

4. Поняття загальної і спеціальної методики систематизації.   

5. Особливості систематизації залежно від її мети і призначення.  

6. Зміст і послідовність процесу систематизації.  

7. Систематичні документні класифікації та класифікації наук, типи  

документних класифікацій. 

 

Тема 16. ДОКУМЕНТНІ СИСТЕМАТИЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 

1. УДК.  

2. Державний рубрикатор НТІ.  

3. Міжнародна патентна класифікація.  

4. Класифікатор „Стандарти і технічні умови”. 

 

Тема 17. МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ В 

НАУКОВИХ РОБОТАХ ДЛЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ 

1. Ванкувер стиль (Vancouver style).  

2. Гарвардський стиль посилання (Harvard Referencing Style).  

3. Стиль Американського інституту фізики (AIP Style). 

4.  Стиль Американського хімічного товариства (ACS style).  

5. Стиль Американської психологічної асоціації (APA style).  

6. Стиль Асоціації сучасної мови (MLA Style).  

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

8. Стиль Оксфордського університету для цитування юридичних документів 

(OSCOLA style).  

9. Чикаго стиль (Chicago style). 

 

 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

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. 
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3. 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). 
4. Бідбаєр В. До концепції вітчизняної системи реферування та видання реферативної 

інформації  / В. Бідбаєр // Вісник Кн. палати. – 1998. – №3. – С. 21–22. 

 

Допоміжна 

 
1. 1

4

. 

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. 

2. 1

5

. 

Бідбаєр В. До концепції вітчизняної системи реферування та видання 

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

21–22. 

3. 1

6

. 

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

– Л., 1982. – С.11–24. 

4. 1

7

. 

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. 

5. 1

8

. 

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. 

6. 1

9

. 

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

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

– № 2. – С. 14–15. 

7. 2

0

. 

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. 

8. 2

1

. 

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

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

9. 2

2

. 

Воскресенська Г. Метадані. Дублінський базовий комплект елементів 

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

10. 2
3

. 

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

С. 52–56. 

11. 2
4

. 

Гиляревский Р.С. Развитие современных принципов книгоописания: Краткий 

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

12. 2
5

. 

Голоднова Н. Динаміка розвитку знання і межі змінюваності універсальних 

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

№ 1. – С. 1–4. 

13. 2
6

. 

Голоднова Н.Н. Библиотечно-библиографическая классификация: 

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

1997. –№ 5. – С. 7. 

14. 2
7

. 

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

М.І. Шкіля. – К., 1991. – 319 с. 

15. 2
8

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

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



11 

 

  

. 

16. 2
9

. 

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

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

17. 3
0

. 

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

Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова. – М. : Либерия, 2003. – 208 с. 

18. 3
1

. 

Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації: 

ГОСТ 7.59-2003, ІДТ:ДСТУ ГОСТ 7.59-2003. – Чинний 2004-07-01; взамін 

ГОСТ 7.59-90. – К., 2004. – 11 с. – (Нац. Стандарт України) 

19. 3
2

. 

Каспарова Н.Н. Библиографическое описание электронных ресурсов в России: 

национальные аспекты и международный опыт / Н.Н.Каспарова // НТБ. – 2000.  

– № 3. – С.38–45. 

20. 3
3

. 

Каспарова Н.Н. Язык  библиографической записи: Каталогизация / Н.Н. 

Каспарова // Библиотека. – 2004. – № 5. – С.27–34. 

21. 3
4

. 

Клим И.Л. Каталогизация на пороге III тысячелетия / И.Л. Клим // Науч. и техн. 

б-ки. – 1999. – № 4. – С. 42–44. 

22. 3
5

. 

Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та 

визначення: ДСТУ 2394-94. – Чинний від 01.01.95. – К.,1994. – 89 с. 

23. 3
6

. 

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної 

інформатики / Г.М. Швецова-Водка, Г.В. Сілкова, Л.О. Чернуха та ін. – К. :  Кн. 

палата України, 1998. – 115 с. 

24. 3
7

. 

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник / Н.М. Кушнаренко, 

В.К.Удалова.  –  4-те вид., стереотип. – К. : Знання, 2007. – (Сер. „Вища освіта 

21 століття”). – 331 с. 

25. 3
8

. 

Лебедева Я. Рік української книги: Українська рукописна книга, літописання / 

Я.Лебедева // Бібліот. планета. – 1988. – № 1. – С. 23–34. 

26. 3
9

. 

Міждержавний стандарт: бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги і правила складання  / К.Нестерова // Шкільна бібліотека. –

2004. – № 5. – С. 21–22. 

27. 4
0

. 

Мірошникова В. З практики створення авторитетного файла заголовків        

колективного автора в харківській державній науковій бібліотеці ім.  В.Г. 

Короленка (на базі АІБС ІРБІС): Опис видань під колективним автором / В.  

Мірошникова // Бібліотечний форум. – 2005. – № 3. – С.45–53. 

28. 4
1

. 

Моняк О.Г. Стан теоретичної розробки бібліографічного опису в Україні  / О.Г. 

Моняк // Тези ХХ ст. У звітній науковій конференції професорсько-

викладацького складу і аспірантів факультету бібліотечно- інформаційних 

систем за 1993 навчальний рік. – К., 1994. – С. 26 – 28. 

29. 4
2

. 

Никифоровская Н.А. Библиографическое описание: вопросы теории, истории  и  

методики  /  Н.А. Никифоровская; под. ред. Г.Г. Фирсова; Б-ка Ан СССР. – М., 

1978. – 150 с. 

30. 4
3

. 

Новое в правилах составления биографического описания: рекомендации  / 

Международная  каталогизационная комиссия при Гос. библиотеке СССР    

имени В.И. Ленина. – М. 1990. – 81с. 

31. 4
4

. 

Про інформацію: закон України // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 

48. – С. 1447–1462. 

32. 4
5

. 

Про науково- технічну інформацію : закон України // Відом. Верховної Ради 

України. – 1993. – № 33. – С. 843–851. 



12 

 

  

33. 4
6

. 

Савина И.А. Библиографическое описание документа: Семиотический подход : 

учеб.-метод. пособ. / под. ред. Н.Б. Зиновьевой. – М.: Либерия, 2004. – 88 с. – 

(Библиотекарь и время). 

34. 4
7

. 

Савина И.А. Язык библиографического описания и библиографический язык // 

Библиография. – 2002. – № 4. – С.58. 

35. 4
8

. 

Сілкова Г.В. Основи інформаційно-аналітичних досліджень : навч. посіб. / Г.В. 

Сілкова. – К., 1998. – С. 13–15, 19–20, 26–29. 

36. 4
9

. 

Составление библиографического описания: Краткие правила / Междувед. 

каталогизац. Комиссия при Гос. б-ке СССР имени В.И.Ленина. – 2-е изд., доп. – 

М. : Кн. палата, 1991. – 224 с. 

37. 5
0

. 

Стандарты по библиотечно-информационной деятельности / Рос. гос. б-ка. –  

С.-Пб. : Профессия, 2003. – 576 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит  

5.  Засоби діагностики успішності навчання: домашні, індивідуальні 

завдання, письмові роботи, усне опитування. 

 




