
Інна Лобановська,  
заввідділу комплектування та наукового 

опрацювання документів  
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Науково-методичне забезпечення 
упровадження Універсальної 

десяткової класифікації  
в практику роботи бібліотек 

закладів загальної середньої та 
професійно-технічної освіти 



Постанова КМ України   
від 22 березня 2017 р.  
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Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О.Сухомлинського 

Науково-методичний та координаційний 
центр мережі освітянських бібліотек  

МОН України та НАПН України 



Заходи з упровадження УДК 
 участь у засіданнях міжвідомчої комісії з 

питань упровадження УДК в Україні 
 організація та проведення науково-

практичних заходів з упровадження УДК 
(семінарів, вебінарів, лекцій, майстер-класів) 

 ведення сторінки „Упровадження 
Універсальної десяткової класифікації” на 
порталі бібліотеки 

 надання консультативної допомоги 
(електронною поштою, на Facebook, 
телефоном, через Skype тощо)  

 підготовка нормативно-інструктивних і 
методичних матеріалів 
 



Міжвідомча комісія з питань 
упровадження УДК в Україні 



Науково-практичні заходи з 
упровадження УДК 



Бібліотекознавчий лекторій 



Упровадження УДК 



Спільнота Facebook 



Підготовка нормативно-інструктивних 
і методичних матеріалів 



Орієнтовний план упровадження УДК 



Наукова організація праці та нормування 
роботи з фондами і каталогами 



Розрахунок трудовитрат 
ПРИКЛАД: 

Книжковий фонд умовної бібліотеки - 10 тис. прим., 7 тис. назв;  
каталоги в бібліотеці відсутні.  
Після очищення фонду залишилося 9 тис. прим., 6,5 тис. назв.  
Потрібно пересистематизувати і скласти бібліографічні записи на 6,5 тис. 
назв книжок, а також організувати абетковий і систематичний каталоги.  
Комплексна норма часу на опрацювання однієї назви документа складає 
0,417 год. (25 хв.).  

Розраховуємо трудовитрати: 
0,417 год. х 6500 назв ≈ 2710 год. 

Припустимо, що в річному плані бібліотеки на цей вид роботи відведено 
300 чол./год.: 

300 год. : 0,417 год. ≈ 720 назв  
Протягом року можна пересистематизувати 720 назв книжок.  
Маючи у фонді 6,5 тис. назв, при тих же планових показниках лише на 
пересистематизування всього фонду знадобиться приблизно 9 років: 

6500 назв : 720 назв ≈ 9 років 
 



Орієнтовний план переведення фондів і каталогів на УДК 



Книга сумарного обліку 
(розподіл документів за змістом  

і мовами) 



Макет систематичного каталогу 



 
vnokd@i.ua 

 
(044)440-66-22 

Дякую за увагу! 

mailto:vnokd@i.ua
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