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УДК 025.45(083.1)

Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних
індексів УДК неперіодичних видань
Литвиненко, Андрій Володимирович.
Трансформаційна економіка та економічна політика держави :
навч. посіб. / Литвиненко А. В. ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х. :
ХНЕУ, 2010. — 199 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 197—199
(43 назви). — 400 пр. — ISBN 978-966-676-413-6.
УДК 330.5(075.8)

Індекс не відповідає змісту документа. Основним завданням посібника є допомога студентам у здобутті знань з
теорії трасформаційної економіки та економічної політики
держави. Індекс, проставлений на звороті титульного аркуша документа, 330.5 читається як Національна власність.
Національне майно. Сукупний суспільний продукт. Баланс
економіки. Оцінка національного продукту.
Теоретичний базис економічної політики держави становлять макроекономічні та політекономічні положення,
отже, основний індекс 330.342 Рівень розвитку. Стадії розвитку економіки. Економічні системи відображає теоретичні аспекти змісту документа.
Питання практичного характеру краще відтворити за
допомогою індексу 338.22 Загальна економічна політика,
який приєднуємо знаком "+".
Правильно визначений індекс:
УДК [330.342+338.22](075.8)
Брюховецька, Ірина.
Методика викладання хімії. Теоретичні основи : модуль 1 : тексти лекцій для студ. спец. "Біологія. Хімія" / Ірина Брюховецька ;
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич
(Львів. обл.) : ДДПУ ім. І. Франка, 2010. — 281 с. : іл., табл.,
портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 269—272. — Предм. покажч.:
с. 273—277. — Імен. покажч.: с. 278—281. — 300 пр. —
ISBN 978-966-384-135-9.
УДК 54

Індекс визначено неточно, в ньому є згадка про хімію —
це розділ 54 Хімія, але немає методики викладання хімії, як
це звучить у назві посібника. Аспектом розгляду є методики
навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Мета посібника — підготувати майбутніх учителів хімії.
Основним класифікаційним індексом, присвоєним аналізованому документу, буде предметне навчання (хімії) в загальноосвітній школі — 373.5.016:54 та загальний визначник
форми документів (042.3) (див. Таблицю Іd), що означає лекції.
Правильно визначений індекс:
УДК [373.5.016:54](042.3)
Зелена, Оксана Ярославівна.
Суспільно-політичні погляди Осипа Назарука : [теоретик-політолог, письменник-публіцист] / Оксана Зелена. — Дрогобич
(Львів. обл.) : ДДПУ ім. І. Франка, 2010. — 173 с. : портр. ;
20 см. — Бібліогр.: с. 155—170 (212 назв) та в кінці ст. — Імен.
покажч.: с. 172—173. — 300 пр. — ISBN 978-966-384-082-6.
УДК 94(477)"ХХ"

Індекс визначено неправильно, оскільки присвоєний
класифікаційний індекс 94(477)"ХХ" читається як "Історія
України ХХ ст.".
У документі досліджено суспільно-політичні погляди
та державотворчі ідеали Осипа Назарука — теоретикаполітолога, практичного державника, правника та дипломата, представника консервативного напряму української політичної думки. Ознайомлення зі змістом документа та

джерельною базою дослідження підтверджує правильність
визначеного індексу. Основним індексом теми дослідження
буде 321 Форми політичної організації. Держава як політична влада. Загальний визначник місця відображає територіальний аспект, в якому розглядається тема (див. методичні
вказівки Основної таблиці).
Змістовніше розкрити тему нам дає змогу загальний
визначник форми документів (092) (див. Таблицю Іd).
Їх застосовують для класифікації документів за формою і
характером викладу.
Правильно визначений індекс:
УДК 321.01(477)(092)
Рейдерман, Илья.
Одесские этюды / Илья Рейдерман. — Одесса : ОМД, 2010. —
55 с. ; 20 см. — Содерж.: разд.: Городские прогулки ; Живу
на сорок третьей параллели ; Зимние сны. — 300 экз. —
ISBN 978-966-2106-47-3.
УДК 821.161.2=161.2161.1-14(477.47-21)

Індекс визначено неправильно.
Класифікаційний індекс, визначений на звороті титульного аркуша, означає 821.161.2 Українська література.
Наступний знак у цьому індексі "=" відноситься до загальних визначників мови, які в зазначеному класифікаційному
індексі не приєднуються до класу 821 Художня література
окремими мовами, а загального визначника місця, що надрукований у круглих дужках та означає місцезнаходження
предмета, позначеного основним індексом, не існує.
Документ належить до класу 821 Художня література
окремими мовами, твір написано російською мовою, літературний жанр — Поезія. Поеми. Вірші. Отже, правильно визначений класифікаційний індекс відносить документ до
підрозділу Література України російською мовою. Індекс побудовано за допомогою загальних визначників мови (див. Таблицю Іс) та загальних визначників місця (див. Таблицю Іе).
Правильно визначений індекс:
УДК 821.161.1(477)-1
Кореновська, Марія.
Світанкові барви : [зб. поезій] / Марія Кореновська. — Бориспіль (Київ. обл.) : [б. в.] ; К. : Люксар, 2010. — 51 с. : портр. ; 20 см.
— Зміст: На сорочці вишитій — світанкові барви ; Карпати ;
Сходинка до щастя ; Люблю подорожувати ; Его ; Кронами
дерев ; Завмираю і мрію ; Горинь тече ; Почуття ; Спалахнуло
літо, та ін. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-96176-6-8.
УДК 664.2.074.32.5

Явно неправильно проставлений індекс.
Класифікаційний індекс, визначений на звороті титульного аркуша, означає 664.2 Крохмаль. Крохмалисті речовини, подальша деталізація зі спеціальними визначниками
відсутня в таблицях.
Книга, аналогічно попередній, належить до класу
821 Художня література окремими мовами. Твори написано українською мовою, літературний жанр — Поезія. Поеми.
Вірші. Підрозділи класу 821 утворюються за допомогою
загальних визначників мови (див. Таблицю Іс) із заміною
знака рівності на крапку.
Правильно визначений індекс:
УДК 821.161.2-1
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