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© Книжкова палата України 
© Книжкова палата України 

1.Цікавить як перейменувати дуже старі 
індекси на УДК 

 

Відповіді на запитання 



Видання УДК українською мовою (станом на 2011 р.) 

 
 

© Книжкова палата України 

 Чи можна отримати безкоштовно 
таблиці УДК, що є чинними на сьогодні 
в Україні. 



Повний варіант україномовного УДК (станом на 2011р.) 

 
 

© Книжкова палата України 

Видання УДК 
українською мовою 
(станом на 2011 р.) у 2 
книгах; 

 
+ Зміни та доповнення 

(2012-2013); Семінари в 
Україні 

 
+ Зміни та доповнення 

(2014+2015). Семінари в 
Україні 

  
!!! new UDC Master 

Reference File data 
(MRF12) 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Круглий стіл. Інститут книги. Проект Українська книга.



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 
Коли буде відкриватися скорочений 
варіант таблиць УДК на сайті 
Книжкової палати України? 

Выступающий
Заметки для презентации
Говорили, балакали – сіли та й заплакали



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 

Выступающий
Заметки для презентации
Чи є тут присутні систематизатори, у яких відкривається УДК онлайн укр мовою 24/7



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 
https://udcc.org/          24/7 

Выступающий
Заметки для презентации
Консорціум УДК



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 
https://udcc.org/ 

Выступающий
Заметки для презентации
Останні станом на 2011 рік! ЗД 2012/2015 відсутні в он-лайн



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 
Чи було прийнято методичне рішення з 
приводу, яким повинен бути визначник 
форми для позначення монографії? 
 
(02) Книги загалом 
……. 
 Приклад(и) комбінування: 
(02.053.2)          …. 
(02.056.262) …. 
 → (0.05) 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Ні не було й не буде! На прямі класи не потрібно приймати методичні рішення. Варто застосовувати критичне мислення. Або прийняти до відома. БО….Бо так прийнято у міжнародній спільноті. БО….



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 
Чи було прийнято методичне рішення з приводу, яким повинен бути 
визначник форми для позначення монографії? 
 
Методичне рішення 
 
Антитерористична операція  
 355.422АТО(477.6) 
Антикорупційна прокуратура України
 343.163:343.35](477) 
Аромопсихологія
 159.94/.95:665.52/.54 

Выступающий
Заметки для презентации
Метод рішення приймаються на відсутні поняття, збір видань в одному місці, що порушує логіку систематизування але потрібний для відображення книг поруч. При цьому індекси повинні бути написані ПРАВИЛЬНО!



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 
Чи було прийнято методичне рішення з приводу, яким повинен бути 
визначник форми для позначення монографії? 
 
(02) Монографія 

Выступающий
Заметки для презентации
Тому, коли було звернення до Палати з проханням надати рекомендації який індекс використовувати для монографій і було знайдене рішення прийняте для ВСІХ користувачів у світі.



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 

Выступающий
Заметки для презентации
Для перевірки і підтвердження даної інформації скористаємося еталоном англ мовою



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 

https://udcsummary.info/php/index.ph
p?tag=---&lang=en 

(02) 
Books in general 
  
Scope Note: Class here documents in book form in general 

Выступающий
Заметки для презентации
В скорочених табл опис (02) і пошук по повних таблицях показав нам результат відповідний нашому національному еталону. Можна звичайно придумувати і велосипед свій сікось/накось але чи буде це зрозуміло і міжнародній спільноті. У той же час ми не відкидаємо і можливості співпрацювати з іншими організаціями і установами України, які нам допомагають. Це і НАН України і медична бібліотека, яка надіслала професійні пропозиції щодо медицини, які ми переслали у Консорціум.



© Книжкова палата України 

Відповіді на запитання 
Чи було прийнято методичне рішення з приводу, яким повинен бути 
визначник форми для позначення монографії? 
 
(02) Монографія 
(0.062) …. 
… 
(0.064) … 

(02.062) 
(02.064) 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Останні станом на 2011 рік! ЗД 2012/2015 відсутні в он-лайн



Выступающий
Заметки для презентации
А чому не співпадає? БО…. хтосЯ косячить… тому від вас залежить наскільки відповідально відноситеся до своєї праці



Складний індекс —комбінований індекс, 
утворений за допомогою приєднання 
визначників до основного індексу  

  
Для побудови складних індексів застосовують таку 

послідовність приєднання визначників до основного 
індексу або до спеціального визначника, який 
використовують як основний індекс: 

’1/’9; .01/.09; -1/-9;  
-02, -03, -04, -05;  
(0…); (1/9); "…"; =…; (=…). 



КЗ Іванківської селищної ради "Іванківська публічна 
бібліотека" : Життя України в період російсько-
української війни з 24 лютого :  

війна,  
     військові дії,  
          Економіка,  
                 територіальні громади,  
                        соціальний захист,  
                              внутрішньопереміщені особи,  
                                       волонтерство ....  

Відповіді на запитання 



94(477) Історія України 
 94(477)"…/084" Стародавня історія України, до середини IX ст. 
 …. 
 94(477)"179/1917" Українські землі в роки російсько-австрійського панування та 

національного відродження, кінець XVIII ст. — 1917 р. 
 94(477)"1917/1920" Українські землі в роки національно-демократичної революції 

та боротьби за возз'єднання, 1917—1920 рр. 
 94(477)"1921/1991" Україна в радянську добу, 1921—серпень 1991 рр. 
 94(477)"1921/1939" Україна в умовах нової економічної політики та радянської 

модернізації, 1921—вересень 1939 рр. 
 94(477)"1939/1945" Україна в роки Другої світової війни, вересень 1939 — серпень 

1945 рр. 
 94(477)"1945/1991" Україна в післявоєнні роки, період часткової лібералізації 

суспільства та кризи радянської системи, серпень 1945 — серпень 1991 рр. 
 94(477)"1991/…" Україна в роки незалежності, серпень 1991 р. —… 

94(477)"2004/2010"   Помаранчева Революція. 
Президенство В. Ющенка, листопад 
2004 р. — лютий 2010 р. 

94(477)"2013"   Революція Гідності, грудень 2013 р. 
94(477)"2014/…"   Російсько-українська війна, 

березень 2014 —…. 
 



КЛАСИ  З ОСНОВНОЇ ТАБЛИЦІ 

316.6  … 
    355  … 
  355.01 .. 
  355.012 … 
  355.097.2 …. 
355.11  … 
355.257.7 … 
355.42  … 
355.48  …. 
 .)…. 
355.484 … 
356.15  …. 
 364.6  …. 



 
-05 ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСIБ ТА ХАРАКТЕРИСТИК 
ОСIБ   
-053.18 … 
-053.2  … 
-054.4  …. 
-054.65 … 
 → 355.257.7 
-054.73 … 
-055.1  …. 
-055.2  …. 
 …. 
 
 
 
 
  

 
  
 

КЛАСИ  З ДОПОМІЖНИХ ТАБЛИЦЬ 



 (1-07) Військові зони у воєнний та післявоєнний періоди 
 (1-071) … 
 (1-072) ..  
 (1-074) … 
 (1-075) .. 
             (1-078) .. 
(1-87) …. 
(1-88) .. 
(1-65) … 
   (1-651) … 
   (1-651.1) … 
   (1-651.2) …. 
   (1-652) … 
  
 "364" .. 
 …. 
 

 
  
 

КЛАСИ  З ДОПОМІЖНИХ ТАБЛИЦЬ 



316.6  … 
-053.6 .. 
-054.65 … 
 → 355.257.7 
-054.73 … 
-055.1 … 
-055.2 .. 

316.6-053.6               316.6-053.6-055.2 
316.6-054.73             316.6-054.65-055.1 
316.6-054.73(477) = 316.6-054.73(477-88)      
     316.6-054.73(477-87) 
316.6….:616.89… 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 

Побудова складних індексів 



КЛАСИ  З ОСНОВНОЇ ТАБЛИЦІ 

355.48  .. 
   (1-651.1) .. 
   (1-651.2) … 
  
 "364" Воєнний час 
 
355.48(477-651.2:470-651.1)"2022.02.24/…" 
 
355.48(477-651.2:470-651.1)"2014.03/…" 
 
355.48(477:470)"2022.02/…" 
 
 
 
  



355.012 … 
  
355.11  .. 
    (1-651.1) …) 
    (1-651.2) … 
 
 

355.11.012(477-651.2:470-651.1)"2022.02/…" 
 
355.11.012(477.62-21Мар:470-651.1)"2022.02/…" 
 
355.11.012(477.41-21Буч:470-651.1)"2022.02/.03" 
 
355.11.012(477.41-21Ірп:470-651.1)"2022.02/.03" 
 
 
 
 
 

Побудова складних індексів 



Складений індекс —комбінований індекс, 
утворений за допомогою з'єднання двох або 
більше індексів УДК синтаксичними знаками  

  
 Значення складеного індексу завжди 

вужче, ніж значення його основних 
складових частин. На початку 
зазначається індекс, який відображає 
основну тему документа. Індекси, які 
приєднуються за допомогою двокрапки, 
тільки уточнюють, деталізують основне 
поняття, відображене у першому індексі.  



355 ВІЙСЬКОВА СПРАВА ЗАГАЛОМ 
 355.012 Військові злочини 
 355.097.2 Добровольці. Волонтери. Професійні солдати 
 
355.11 Солдати. Військовий склад загалом 
356.15 Нерегулярні війська та підрозділи, що існують лише у воєнний 
час. Волонтери, ополченці, партизани 
    (1-651.1) Агресор (країна, що нападає) 
    (1-651.2) Країна, що обороняється 

 
355.11.012:356.15] 
                      (477-651.2:470-651.1)"2022.02/…" 
 
 
 

Побудова складених індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
СВ не використовуємо у даному випадку



355 ВІЙСЬКОВА СПРАВА ЗАГАЛОМ 
 355.012 . 
 355.097.2 … 
 
355.11 . 
356.15 . 
    (1-651.1) . 
    (1-651.2) . 

 
355.11.012:356.15] 
                      (477-651.2:470-651.1)"2022.02/…" 
 
 
 

Побудова складених індексів 



Адміністративно-правовий статус ВОЛОНТЕРА 
у період дії воєнного стану в Україні 
342.922.071.3:356.15] 
             (477-651.2:470-651.1)"2022.02/…" 
356.15:342.922.071.3] 
             (477-651.2:470-651.1)"2022.02/…" 
 
Волонтерська діяльність в Україні: організаційно-
правове дослідження: монографія 

342.922.071.3:356.15](477)(02) 

Побудова складених індексів 



Бібліотекарі-волонтери у період воєнного 
стану в Україні 
 355.343 … 
 355.097.2 . 
 
355.343.097.2:02-051] 
             (477-651.2:470-651.1)"2022.02/…" 
 
 

Побудова складених індексів 



Життя України в період російсько-української війни з 24 лютого : економіка 
33 Економіка. Економічні науки 
33(477-651.2:470-651.1)"2022/…" 
 

        33(477-651.2:470-651.1)"364" 
 
 

33(477)"2022/…"          33(477)"364" 
 

Нотаріат в умовах війни: практичний посібник  
347.961"364":355.48.01](477-651.2)(076) 

Фінансово-економічна безпека 
336:33]-049.5 

 
 

Побудова складних та складених індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Ми не індексуємо назву! Але було таке запитання



Життя України в період російсько-української війни з 24 лютого : економіка, 
територіальні громади 

332.14 . 
. 

(1-21) . 
(1-22) . 
(1-24) . 

 
332.14(477)"364" 

 
332.14(477.41)"364" 

 
332.14(477.41-24Іва)"364" 

 

Побудова складних індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
У даному випадку ОТГ (1-24), так як включає і сільські і міські громади



343.3/.7 Види протиправних діянь. Особлива частина 
кримінального права 
 … 

343.3 Протиправні дії щодо держави 
… 

343.32 Злочини проти власної держави. Злочини проти 
держави 
343.321 Шпигунство 
343.322 Державна зрада. Змова. Допомога ворогові 
343.323 Образа державної символіки, прапорів, гербів 
343.325 Сепаратизм 
343.326 Злочини проти державної влади 
 Саботаж. Терористичні акти 
343.33 Злочини проти миру. Злочини проти 
іноземних держав, глав держав, дипломатів 

343.33(470-651.1) 

Побудова складних індексів 



341.485 . 
 Приклад(и) комбінування: 
 341.485(=411.16. 
 341.485"18"(=411.16)(470) . 
 341.485(=214.58)(4) . 
 341.485(=432.846.2Тут)(675.98) . 

341.485(=161.2:477-651.2:470-651.1) 
 
341.485(=1:477-651.2:470-651.1) 
 
341.485(=1:477)"2022/…" 
 

Побудова складних індексів 



Життя України в період російсько-української війни з 24 лютого : 
соціальний захист 
364 
-054.73  
 

364-054.73(477) = 364-054.73(477-88)      
      
Методичні рекомендації з організації діяльності 
Центру надання соціальних послуг : методичний 
посібник 

364-3(477-21)(072) 
364-3-054.73(477.43-21)(072) 

364-3 Органи соціального забезпечення. Організації 
соціального забезпечення 

 
 

Побудова складних індексів 



Життя України в період російсько-української війни з 24 лютого : 
соціальний захист 
364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. 
Соціальний захист 

СВ         364-6 Внески та виплати 
-057.36 Особи на військовій службі. Особи на 

державній службі 
 ОК          364.6 Питання соціальної допомоги 
                     Соціальні проблеми 

 
 

364.6-6-057.36(477)"364" 
      
 

Побудова складних індексів 



-054.65  
 → 355.257.7 
-058.57  
Приклад(и) комбінування: 
 -058.57-054.65 
341.34  
 → 355.257.7 
341.341  
 Приклад(и) комбінування: 
 341.341-052 
355.257.7  
355.404.8  (Золкін) 
355.415.8  
392.2-054.65 (Оленівка) 

Побудова складних індексів 



Війна в Україні крізь призму зарубіжних ЗМІ 
 355.4.01(477-651.2:470-651.1)"2022":07(477-87)](045)  
   

Герої АТО. Загиблі з Київщини за 2014 рік 
355.422.01-053.18(477.41)АТО"2014"(092) 

  

Іловайськ: фотоальбом 
77.044::355.422(477.62-21Іло)"2014"](084.12) 
 

821.161.2’06-8:355.48(477-651.2:470-651.1)"2022" 
 
Стійкість та згуртованість українського суспільства під час 
війни 
316.32.077.7(477-651.2:470-651.1)"2022.02/.06"  
3.077.7  Адміністративні записи. Протоколи. Процедурні 
питання. Звіти. Доповіді 
 

Побудова складних та складених індексів 



Науково-технічна бібліотека "Львівської політехніки": 
"Систематизація літератури про вузи"  
 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
3.07/.08  
3.07  
3.077.6  

37 
37.01/.09  
37.07  
 Деталізувати за допомогою :005… 
 Приклад(и) комбінування: 
 37.07:005.95 
378  
 
 

Побудова складних індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію



Науково-технічна бібліотека "Львівської політехніки": 
"Систематизація літератури про вузи« 
Чи можна використовувати СВ 3 класу у 37, де є свої СВ? 
 

3.07  
3.071.3  
 
3.077.6  
 
37.07  
 Деталізувати за допомогою :005… 
 Приклад(и) комбінування: 
 37.07:005.95 
 
 

Побудова складних індексів 



Науково-технічна бібліотека "Львівської політехніки": 
"Систематизація літератури про вузи"  
 

378 
3.07  
3.071.3  
3.077.6  
 

378.6.071.3:355(477)Нац.академіяСБУ 
 
378.6.077.6:355(477)Нац.академіяСБУ 

Побудова складених індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію



 
Закон України "Про вищу освіту" 
 

378(477)(094.5) 
 
Коментар до Закону України "Про вищу освіту" 

378(477)(094.58) 
 
Збірник законів про вищу освіту 

378(477)(094.9) 
 
 
 
 
 

Побудова складних індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію



Розвиток фізичної культури і спорту в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ: монографія 

 
378.6.09:351.74(477.54)ХНУВС]:796](091)(02) 

 
Удосконалення фінансування системи освіти України як 

передумова успішного реформування : монографія 

373/378.014.543(477)(02) 
 

Критерії якості європейської системи вищої бібліотечно-
інформаційної освіти  

378.6.014.6:02(4)](045) 
 

Київський національний університет технологій та дизайну 

378.6:67/68(477.411)КНУТД](09) 

Побудова складених індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію



Київський національний університет технологій та 
дизайну              378.6:67/68(477.411)КНУТД](09) 

 

378.6:67/68(477.411)КНУТД](091) 
378.6:67/68(477.411)КНУТД](092) 
 
 

378.6.091.214:67/68(477.411)КНУТД](09) 
37.091.214 Навчальні програми. Плани. Розклад 

занять. Плани лекцій,семінарів, консультацій, 
уроків, календарні плани 

 
378.6.093.5:67/68(477.411)КНУТД](09) 
37.093.5 Відділення. Кафедри. Факультети. Школи 

при університетах тощо 

Побудова складених індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію



Наукова бібліотека Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: "Як зіндексувати термін 
- інформаційна культура"  

АПП 

Побудова складних індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію



 
008 
 
00 
00:37.091.322.7 
 
37.091.322.7  
 
37.011.22   

Побудова складних індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію



Хмельницький фазовий музичний коледж ім. В.І. Заремби 
(бібліотека): "Особливості побудови індексів відділу "Музика" : 
нотні видання, музикознавча література, підручники"  

Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека 
імені Олени Пчілки : Як правильно формувати індекси на нотні 
видання? 
 

Наукова бібліотека Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка : Приклади побудови 
складених індексів нотних документів 

78  
78.01/.09  
7.01/.09  
780.8  
  
 

 
 

 

Побудова складних індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію



780.8  
 Використовувати комбінацію з :780.6… 
Бібліотека НМАУ ім. П. І. Чайковського 
ноти для фортепіано  

780.8.091.089:780.616.432.087.1 
ноти для фортепіано для двох фортепіано 

780.8.091.089:780.616.432.087.32 
ноти для фортепіано в 3, 4 і більше рук 

780.8.091.089:780.616.432:781.6]*3_руки 
78.091 Живе виконання. Концерти 
78.089 Форма видання музичних творів 
78.087.1 Для інструмента соло 
78.087.3 Для кількох соло інструментів 
 78.087.3 підрозділяти як 785.7 
 
 

 
 

 
 

 

Побудова складних індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію



781 
 

Методика формування художньо-педагогічної 
освіченості майбутніх учителів музичного 
мистецтва в процесі фортепіанної підготовки  
 
378.015.31:780.616.432.091]:[373.5.018.54:78]](043.3) 

 
Джазові та естрадні п'єси у супроводі фортепіано 
780.8.087.2.036.9:780.643.2:780.616.432 

 
Казкова країна віолончель. Нотне видання  
780.8.083:780.614.334+75.056](477)(075)  

Побудова складних індексів 

Выступающий
Заметки для презентации
Перевірити коли буде світло англ версію  780.643.2	Саксофони
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