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Бібліотечно-бібліографічна 
класифікація (ББК) 



Робочі таблиці ББК  
для шкільних бібліотек 

Робочі таблиці ББК для шкільних 
бібліотек : [практ. посіб.] / [уклад.: 
І. Г. Лобановська, О. А. Чернюк] // 
Організація роботи бібліотеки 
загальноосвітнього 
навчального   закладу / АПН 
України, Держ. наук.-пед. б-ка 
України ім. В. О. Сухомлинського. – 
Київ, 2003. – 23 с. – (Шкільний світ ; 
№ 13 (189), квітень). 



Постанова КМ України  
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Наказ МОН № 177 від 26 червня 2017 р. 



Упровадження УДК 



ДНУ „Книжкова палата України  
ім. Івана Федорова” 

Сторінка УДК 



Спільнота Facebook 



УДК онлайн українською мовою  
на сайті Консорціуму УДК 



Універсальна десяткова класифікація 



Таблиці зіставлення індексів 



Державні стандарти 
ДСТУ 6096:2009 (ГОСТ 7.90–2007, MOD). 

Універсальна десяткова класифікація. 
Структура, правила ведення та 
індексування 
ДСТУ 2395–2000 (ГОСТ 30671–99) (ISO 

5963:1985). Обстеження документа, 
встановлення його предмета та відбір 
термінів індексування. Загальна методика 
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 

5963-85), IDT). Індексування документів. 
Загальні вимоги до систематизації та 
предметизації 



Організація роботи бібліотеки  
з переходу на УДК 

Підготовка наказу по бібліотеці (установі, 
якій підпорядкована бібліотека) про 
впровадження УДК 
Створення комісії (оновлення складу) для 

роботи з фондом бібліотеки 
Складання перспективного плану 

поетапного впровадження УДК  



Наказ про впровадження УДК 



Орієнтовний план упровадження УДК 

 

 



Орієнтовний план упровадження УДК  

1. Вивчення й узагальнення вітчизняного і 
зарубіжного досвіду бібліотек з переходу на іншу 
класифікаційну систему 

2. Вивчення стану бібліотечного фонду (обсяг, 
зміст, структура, розміщення, розстановка, 
поповнення тощо) 

3. Вивчення стану довідково-пошукового апарату 
(наявність і обсяг традиційних карткових і 
електронних каталогів) 

4. Ухвалення рішення про спосіб переходу на УДК 
 



Перехід на УДК 
Перший спосіб  

припиненні систематизації документів за 
таблицями ББК 
консервування фондів (при систематичній 

розстановці) 
консервування систематичних каталогів 
 започаткування нових розділів СК за 

таблицями УДК 
розстановка фондів за новими поличними 

індексами  



Перехід на УДК 

Другий спосіб 
 
 

Пересистематизація  

(повна або часткова) 

фондів і каталогів 



Орієнтовний план упровадження УДК  

6. Вивчення таблиць і методики систематизації за 

УДК 

7. Складання робочих таблиць класифікації за УДК 

(таблиць відповідності ББК і УДК) 

8. Організація й проведення заходів з підвищення 

кваліфікації (навчання, перенавчання) працівників 

бібліотеки для переходу на УДК 



Орієнтовний план упровадження УДК  

9. Внесення змін до організаційних і облікових 

документів бібліотеки  з урахуванням індексів УДК 

10. Внесення змін в програмне середовище 

(„МАРК-SQL”, „ІРБІС” тощо) для формування 

вихідних форм і звітів 

11. Забезпечення матеріально-технічної бази 

переходу на УДК (придбання класифікаційних 

таблиць, бібліотечної техніки, канцелярських 

товарів тощо) 



Методика пересистематизації 
 
 

Три основні способи 

переведення фондів, а після – каталогів  

переведення каталогів, а потім фондів 

одночасне переведення каталогів і фондів 



Наукова організація праці  
та нормування роботи 
з фондом і каталогами 

Планування роботи  
з упровадження УДК 

 
Типові норми часу на основні процеси 

бібліотечної роботи 
(27 серпня 2015 року) 



 
 

Дякую за увагу 
 

vnokd@i.ua 
 

(044) 440-66-22 
 


