Довідково-пошуковий апарат
бібліотеки (ДПА)
Каталоги

Алфавітний
каталог (АК)

Систематичний
каталог (СК)

Картотеки

Предметний
каталог (ПК)

Бібліографічні
покажчики

Довідкова
література

Словники

Енциклопедії

Довідники

Існує ряд
класифікаційних систем

ББК

УДК

бібліотечнобібліографічна
класифікація

універсальна
десяткова
класифікація

Індекси ББК

Загальні ділення
1

2 Природознавчі науки
3 Техніка. Технічні науки
4 Сільське і лісове
господарство.
Сільськогосподарські і
лісогосподарські науки
5 Охорона здоров`я.
Медичні науки
6/8 Суспільні і
гуманітарні науки
9 Література
універсального змісту

20 Природничі науки
в цілому
22 Фізикоматематичні науки
24 Хімічні науки
26 Науки про Землю
(геодезичні,
геофізичні, геологічні
і географічні науки)
28 Біологічні науки

26.1 Геодезичні науки.
Картографія
26.2 Геофізичні науки
26.3 Геологічні науки
26.8 Географічні науки

Індекси УДК

Загальний ряд
0 Загальний відділ
1 Філософські науки. Філософія.
Психологія. Логіка

51 Математика

2 Релігія. Атеїзм

52 Астрономія

3 Громадські науки

53 Фізика

4 Мови

54 Хімія

5 Математика. Природничі науки

55 Геологія

531 Теоретична
механіка

6 Прикладні науки. Медицина.
Техніка

56 Палеонтологія

532 Гідромеханіка

7 Мистецтво. Декоративноприкладне мистецтво. Фотографія. Музика. Ігри. Спорт

58 Ботаніка

8 Мовознавство. Філологія.
Художня література.
Літературознавство
9 Географія. Історія. Біографії

57 Біологія
59 Зоологія

Систематичний
каталог (СК)

Предметний
каталог (ПК)

Каталоги

Алфавітний
Систематичний
Предметний
каталог (АК)
каталог (СК)
каталог (ПК)
• Всі картки на
• Всі картки на
• Всі картки на
книжки
книжки
книжки
розташовані в
розташовані
розташовані
строгому
за галузями
по конкретних
алфавітному
знань
питань
порядку

Електронний
каталог (ЕК)

Електронний
каталог (ЕК)
• Бібліотечний
каталог у
машиночитній
формі

Алгоритм інформаційного
пошуку
Формулювання
запиту
1. Чи є конкретна
книга у бібліотеці?
2. Які ще книги цього
автора є у бібліотеці?

Алфавітний
каталог (АК)

Ящик з
літерами
від А до Я

Які книги з цієї теми є
у бібліотеці?

Які статті з журналів,
збірників з даної теми
є у бібліотеці?

Систематична
картотека
статей (СКС)

Систематичний
каталог (СК)

Ящик з
індексами
ББК

Алфавітний каталог

Систематичний каталог

Приклад опису
каталожної картки
63.3(0)2я73
Д75

Дроздов, В.В.

Історія первісного суспільства
в схемах і таблицях [Текст] : навч.методичний посібник для студ. ВНЗ
/ Віктор Дроздов. – Ізмаїл : РВ ІДГУ Смил, 2016. – 200 с. 60Х84/16. – 300
прим. – ISBN 978-617-7170-30-2

63.3(0)2я73
Д75
Дроздов, В.В.

Історія первісного суспільства
в схемах і таблицях [Текст] : навч.методичний посібник для студ. ВНЗ
/ Віктор Дроздов. – Ізмаїл : РВ ІДГУ Смил, 2016. – 200 с. 60Х84/16. – 300
прим. – ISBN 978-617-7170-30-2
Область заголовка і свідоцтва про відповідальність
Область вихідних даних
Область фізичної характеристики
Область серії
Область стандартного номеру

Електронний каталог

містить 5 модулів (АРМів):

•
•
•
•
•

«Комплектатор»
«Каталогізатор»
«Книговидача»
«Читач»
«Адміністратор»

Електронні ресурси

ресурси
віддаленого
доступу

ресурси
локального
доступу

Інформація,
розміщена в
інформаційних
мережах,
наприклад у
мережі Internet

Інформація,
зафіксована на
окремому
фізичному
носії CD, DVD

Як шукати книгу в
електронному каталозі
Пошук за автором
Надрукуйте прізвище. Якщо знаєте, то
ініціали або ім'я та по батькові

Пошук за заголовком
Надрукуйте заголовок повністю, або
одне або кілька слів заголовка

Пошук за видавництвом і серією
виконується аналогічно пошуку за
заголовком

Пошук за рубрикою
Надрукуйте назву рубрики, якщо не
пам'ятаєте, то введіть ключове слово

Бібліографічний опис
Бібліографічний опис – це записана за певними правилами
сукупність бібліографічних даних, що дають можливість
ідентифікувати документ.
Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву,
автора твору, місце і рік видання та багато інших.
Роль бібліографічного опису винятково велика, адже вся
інформація про документи здійснюється за його допомогою.
Бібліографічний опис широко використовується в бібліотечній,
бібліографічній
і
науково-інформаційній
діяльності,
у
книговидавництві, книжковій торгівлі, архівістиці, журналістиці,
науковій роботі тощо.
Без бібліографічного опису неможливо написати рецензію,
реферат, огляд літератури, послатися на якийсь твір у
науковому, навчальному виданні.

Процес складання
бібліографічного опису
1

• Виявлення бібліографічних
відомостей;

2

• Визначення необхідного
набору елементів опису;

3

• Вибір першого елемента
бібліографічного запису;

4

5

• Фіксація виявлених
відомостей за
встановленими правилами з
використанням
універсальних розділових
знаків;
• Редагування.

Виявлення бібліографічних
відомостей
Обкладинка
книжки
Титульна
сторінка

Зворотна сторона
титульної сторінки

Остання
сторінка

Визначення необхідного набору
елементів опису

Заголовок
бібліографічного
запису.
Основна назва = Паралельна назва :
Підназва / Відомості про відповідальність.
— Відомості про видання. — Специфічні
відомості. —
Місце
видання
:
Видавництво, Дата видання. — Кількість
сторінок
:
Ілюстрації
;
Розмір
+
Супровідний матеріал. — (Основна назва
серії, ISSN ; Номер випуску серії). —
Примітки. — ISBN : Ціна, Наклад.

Зони й елементи
бібліографічного опису

Заголовок

Зона назви і
відомостей про
відповідальність
Зона
видання

Зона вихідних
даних

ISBN
ISBN (англ. International
Standard
Book
Number
—
міжнародний стандартний номер
книги)
універсальний
ідентифікаційний
номер,
що
присвоюється книзі або брошурі з
метою їх класифікації. ISBN
призначений для ідентифікації
окремих книг або різних видань та
є унікальним для кожного видання
книги крім репринтного.

Бібліографічний опис на документ,
що має одного (1) автора

Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Ярошенко Т . О. Електронні журнали в системі інформаційних
ресурсів бібліотеки / Т . О. Ярошенко. – К. : Знання, 2010. – 215 с.

Бібліографічний опис на документ,
що має двох (2) авторів
Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва :
Підназва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник /
Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 3-тє вид., стер. – К. :
Знання, 2006. – 331 с.

Бібліографічний опис на документ,
що має трьох (3) авторів
Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва :
Підназва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Білозерська Л. П. Термінологія та переклад : навч. посіб.
для студ. філолог. напряму підготов. / Л. П. Білозерська,
Н. В. Возненко, С. В. Радецька ; М-во науки і освіти України,
Херсон. нац. техн. ун-т . – Вінниця : Нова книга, 2010. – 232 с.

Бібліографічний опис на документ,
що має чотири (4) автори
Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва :
Підназва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Англійська мова: комунікативний аспект : підруч. для студ.
вищ. навч. закл. / Леся Мисик, Анетта Арцишевська, Лілія
Кузнєцова, Людмила Поплавська ; за ред. Лесі Мисик. – Л. :
Світ, 2007. – 432 с.

Бібліографічний опис на документ,
що має п’ять (5) і більше авторів
Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Лінгвістичні
та
технологічні
основи
тлумачної лексикографії / [В. А. Широков
та ін.] ; НАН України, Укр. мовно-нформац.
фонд. – К. : Довіра, 2010. – 295 с.

Бібліографічний опис
безавторських творів
Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Слово о полку Ігоревім / [упорядкув. та
прим. О. Мишанича ; ілюстр., макет та
художнє оформ. В. Лопати]. – К. : Рад. шк.,
1986. – 310 с.

Бібліографічний опис на збірники,
що мають загальну назву
Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва :
Підназва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: історія,
проблеми, перспективи
: зб. ст . / [відп. ред.
В. Сминтина ; упоряд. : М. Подрєзова, О Суровцева,
І. Шепельська] ; Одес. Нац. ун-т ім. І. І. Мечникова,
Наук. б-ка [та ін.]. – О. : Астропринт , 2003. – 192 с.

Бібліографічний опис на збірники, що
мають загальну назву (конференції)

Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва :
Підназва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Григорій Кочур у контексті української літератури другої
половини XX віку : матеріали Всеукр. наук. конф., (Львів,
14-15 жовт . 2005 р.) / [ред. кол. : Р . Зорівчак (голова) та
ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, Літ . музей Григорія Кочура. – Л. :
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 295 с.

Бібліографічний опис на збірники, що
не мають загальної назви

Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва /
Підназва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Українка Л. Бояриня : драм. поема / Леся Українка. Гетьман Іван
Виговський : роман / Іван Нечуй-Левицький. – К. : Наук. думка,
1997. – 336 с. – (Б-ка школяра).

Завжди під назвою, незалежно від
призначення, складають
бібліографічні описи на:
інструктивні
матеріали
правила, пам’ятки);

(інструкції,

типові статути;
тематичні збірники законодавчих актів,
військових статутів і настанов;
нормативно-технічні документи;
матеріали з обміну досвідом і науковотехнічної інформації;
програмно-методичні матеріали;
видання наукових, господарських та
інших установ, до назви яких не
входить назва колективного автора,
якщо ця назва має тематичний
характер.

Бібліографічний опис відомчого
видання (закон України)

Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва :
Підназва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Закон України «Про вибори народних депутатів України» : офіц. Текст прийнятий
Верх. Радою України 25 берез. 2004 р. : із змінами та доп. станом на 1 березня
2006 р. / М-во юстиції України. – К. : Ін Юре, 2006. – 196 с.

Бібліографічний опис
багатотомного видання

Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва :
Підназва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Шевченко Т .Г . Повісті й оповідання : Княгиня – Музика – Нещасний – Капітанша /
Т . Шевченко ; за ред. Павла Зайцева. – 2-ге доп. вид. – Чікаго : Вид-во Миколи Денисюка,
1959. – 326 [2] с. – (Повне видання творів Тараса Шевченка : [у 14 т.] ; т . 7).

Бібліографічний запис на книгу
Шевченко Т .Г . Повне видання творів Тараса Шевченка : [у 14 т .]. Т . 7 : Повісті й
оповідання : Княгиня – Музика – Нещасний – Капітанша / Т . Шевченко ; за ред. Павла
Зайцева. – 2-ге доп. вид. – Чікаго : Вид-во Миколи Денисюка, 1959. – 326 [2] с.

Бібліографічний опис
дисертації

Заголовок бібліографічного запису.
Основна назва :
Підназва /
Відомості про відповідальність. —
Відомості про видання. —
Місце видання :
Видавництво,
Дата видання. —
Кількість сторінок (остання сторінка книжки). —
(Основна назва серії ; Номер випуску серії).

Бібліографічний запис на книгу
Георгізов Г . М. Українське селянство доби НЕПу : динаміка політичних
настроїв та свідомості : дис. …. канд. іст . наук : 07.00.01 / Григорій
Михайлович Георгізов ; Ін-т історії України НАН України ; наук. кер. Верстюк В. Ф.
– К. : [б. в.], 2008. – 205 с.

Зона специфічних відомостей
Зона специфічних відомостей використовується при описі об’єктів, які є особливим
типом публікацій або розміщені на специфічних носіях (картографічні, нотні
документи, серійні та інші продовжувані видання, окремі види нормативних та
технічних документів, електронні ресурси, а також мікроформи, якщо на них
розташовані всі названі види документів, за виключенням електронних ресурсів.

При описі картографічних документів в цій зоні вказують наступні
відомості, що вміщені в запропонованому джерелі: масштаб, картографічну
проекцію, координати, відомості про рівнодення чи епоху в зоряних картах.
При описі нотних документів – наводять відомості про форму викладу
нотного тексту: партитуру, партії (голоси), дирекціони.
При описі нормативних документів зі стандартизації – вказують
позначення документа, що діяв раніше, дати введення, строки дії об’єкта
бібліографічного опису.
При описі патентних документів – вказують реєстраційний номер заявки
на патентний документ, дату її подання (надходження), дату публікації і
(або) відомості про офіційне видання, в якому опубліковані відомості про
патентний документ; відомості про конвенційний пріоритет: дату подання
заявки, номер і назву країни конвенційного пріоритету. Назву країни
наводять у круглих дужках.

Бібліографічний запис на картографічний документ
Вінницька область : фіз.-географ. Карта / Головне упр. геодезії,
картографії та кадастру при Каб. Міністрів України. – 1:4000000. – К.,
1993. – 1 к. : кол.
Бібліографічний запис на нотне видання
Соневицький І. Концерт для фортепіано з оркестром на народні теми
/ І. Соневицький ; ред. М. Скорина. – Партитура. – К. : Муз. Україна,
2003. – 102 с.
Бібліографічний запис на нормативний документ зі стандартизації
Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення :
ДСТУ 2392-94. – Введ. в дію 29.03.1994. – К. : Держстандарт України,
1994. – 53 с.
Бібліографічний запис на патент
Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків : пат . 5647 Україна: МКВ с
01 В 29/00, 29/02, С 21 В7/06 / Зайкова В. В., Володарська Т . А.
Діпрококс. – № 942608821 ; заявл. 17.08.02 ; опубл. 28.12.03, Бюл.
№ 7. – 2 с. : кресл.

При описі серійних та інших продовжуваних ресурсів зона специфічних
відомостей є зоною нумерації. В цій зоні наводять відомості про
перший і останній номери, що були видані, та (або) датах початку і
припинення існування серійного документа. Відображають також
відомості про перерви у виданні, змінах та відновленні нумерації.
Бібліографічний зведений опис серійного видання
Бібліотечний вісник : наук.-теорет . та практ . журн. / Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського. – 1995, січень – . – К., 1995 – 2003. –
Щоміс.

При описі електронних ресурсів зоною специфічних відомостей є зона
виду та об’єму ресурса.
Бібліографічний опис ресурсу локального доступу
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
[Электронный ресурс] : подгот . По 2-му печ. Изд. 1880–1882 гг . /
Владимир Даль. – Электрон. дан. – М. : АСТ [и др.], 1998 – 1
электрон. опт . диск (CD-ROM) ; 12 см. + рук. пользователя (8 с.). –
(Электронная книга). – Систем. требования : ІВМ РС с процессором
486; ОЗУ 8 Мб; операц. система Windows (3х, 95, NT) ; CD-ROM
дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.

Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Web-сайт)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний
ресурс] : Web-сайт . – Електрон. дані та прогр. – К. : НБУВ, 1997 –
2011. – Режим доступу: http://www .nbuv .gov .ua/. – Назва з екрану .
Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу
(Бібліографічна база даних)
Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України
[Електронний ресурс] : політемат . база даних містить відом. Про
вітчизн. та зарубіж. кн., брош., що надходять у фонд НПБ України. –
Електрон. дані (222 тис. 507 записів). – К. : Нац. парлам. б-ка
України, 1995 – 2007. – Режим доступу: http://catalogue.nplu.org/. –
Дата останнього доступу: 11.10.2007. – Назва з екрану .
Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Інтернет-портал)
Ukr .net [Электронный ресурс] : Интернет-портал. – Электрон. дан. и
прогр. – К. : Украинский интернет холдинг ООО «Укрнет», 1998 –
2007. – Режим доступа: http://www .ukr .net/. – Загл. с экрана.

