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Охарактеризовано план та етапи упровадження Універсальної
десяткової класифікації (УДК) в бібліотеці Тернопільського національ-
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22
березня 2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліо-
течно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної
десяткової класифікації» [1], наказу МОН України від 26.06.2017
№ 929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації
в практику роботи бібліотек» [2] в науковій бібліотеці Тернопіль-
ського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка розроблено план заходів щодо переходу на індексування
документів на основі УДК.

Насамперед працівники бібліотеки ознайомилися з табли-
цями УДК [3] і методикою індексування. Було проведено низку се-
мінарів-практикумів «Основи систематизації документів за
класифікаційною системою УДК» окремо для кожного відділу біб-
ліотеки, ураховуючи їх функції.

Науково-методичною радою бібліотеки було прийнято рішення:
1. Вводити в програмне середовище «УФД/Бібліотека» індекси
«УДК», ураховуючи потреби бібліотеки, насамперед відділи «37
Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля», «159.9 Психологія».
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2. Розробити таблицю відповідності робочих індексів ББК
індексам УДК.
3. Нові надходження документів, статті з періодичних ви-
дань і наукових збірників систематизувати за повними (де-
тальними) індексами УДК з часу виходу постанови.
4. Організувати перестановку та пересистематизацію під-
собних фондів читальних залів і книгосховища (книжковий
фонд) за більш загальними індексами УДК. Розставити
фонд відповідно до нової класифікації до 1 березня 2018 р.,
внести зміни в ЕК до 1 січня 2019 р.
У своїй роботі працівники бібліотеки керувалися матеріа-

лами, розміщеними на сайті Державної наукової установи «Книж-
кова палата України імені Івана Федорова» (сторінка
«Універсальна десяткова класифікація»), порталі ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського (сторінка «Упровадження Універсаль-
ної десяткової класифікації»). Ця робота здійснювалася поетапно.

Перший етап роботи з фондом передбачав паралельно із
розстановкою фонду внесення змін в Електронний каталог (ЕК). Ос-
кільки весь книжковий фонд представлено в ЕК, а систематичний
і алфавітний каталоги (карткові) були «заморожені» ще у 2014
році, індекси УДК в них не проставлялися. Аналогічне рішення
було прийняте й щодо систематичної картотеки статей (СКС) («за-
морожена» станом на 1.01.2018 р.»).

Картка бібопису документа в ЕК містить поле «Форматний
номер», яке під час реєстрації документів, наявних в бібліотеці, за-
лишалося незаповненим. Було
прийнято рішення про викорис-
тання цього поля для запису но-
вого поличкового індексу (за
УДК) (див. рис. 1).

В квітні-траві 2017 р. було
розроблено таблиці відповідності
поличкових індексів ББК індексам
УДК, намічено план перестановки
підсобних фондів читальних залів.

Упродовж червня-серпня
2017 року працівники читаль-
них залів здійснили переста-
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новку підсобних фондів, внесли зміни в описи документів в елек-
тронному каталозі, проставили нові індекси на книгах. Було опра-
цьовано 32 тис. документів.

Як поличкові індекси, так й індекси УДК, в ЕК простав-
ляли не окремо для кожного документа, а відповідними групами,
оскільки програма УФД/Бібліотека дає змогу одночасно здійсню-
вати корегування до 200 назв документів, що забезпечувало чи-
малу економію часу. Корегування здійснювали від конкретного до
загального, від більш «вузьких» тем до загальних. Наприклад
(див. табл. 1):

Таблиця 1
Послідовність роботи з індексами УДК
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Кроки Індекси і теми УДК

1

94(477)"1929/195":329.17 Діяльність ОУН-УПА
94(477)"1921/1939" Україна в умовах нової економічної по-
літики та радянської модернізації, 1921 – вересень 1939 рр.
94(477)"1939/1945" Україна в роки Другої світової
війни, вересень 1939 – серпень 1945 рр.
94(477):341.485]"19" Голодомор в Україні

2
94(477)"1921/1991" Україна в радянську добу, 1921–
серпень 1991 рр.

3 94(477) Історія України

4 94(4) Історія Європи



В ЕК існують паралельні поличкові індекси, паралельний
пошук за темами ББК та УДК (див. рис. 2).

Другий етап роботи з фондом (грудень 2017 – лютий 2018
рр.) передбачав роботу щодо перестановки фонду книгосховища за
поличковими індексами УДК.

Особливістю розстановки фонду книгосховища в нашій біб-
ліотеці є те, що книги, видані до 1985 року, розміщено за індексами
Десяткової класифікації Дьюї (ДКД), а видання з 1985 року – за ін-
дексами ББК. Виділяти окремо стелажі для систематизації за УДК
лише нових надходжень, на нашу думку, недоцільно. Тому було
прийняте рішення про перестановку за індексами УДК всіх видань,
систематизованих за ББК. Було опрацьовано 56 тис. документів.

Станом на сьогодні, в бібліотеці завершено перестановку
книжкового фонду читальних залів і книгосховища за поличко-
вими індексами УДК. До кінця поточного року заплановано завер-
шити введення індексів УДК в електронному каталозі.

Робота над робочими таблицями УДК виявила низку про-
блемних запитань щодо індексів таблиць УДК.

Наведемо деякі з них. 
У розділі «37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля» відсутній
індекс «37.1» [3, с. 399]. Індекси «371.1» [4, с. 360] виключено. Це
має місце також у «378.1» [4, с. 364]. Незрозуміла наявність ін-
дексу «378.147» в таблицях [3, с. 400] і наведені там приклади ін-
дексування (див. рис. 3).

На нашу думку, більш
доцільно застосувати індекс
378.091.3, скориставшись спеці-
альним визначником «37.091.3
Методи та прийоми викладання.
Форми навчання та виховання»
[4, с. 399] і дописавши цифру
«8», яка індексує вищу школу.
У таблицях є індекс «37.091.214

Навчальні програми. Плани. Розклад занять. Плани лекцій, семі-
нарів, консультацій, уроків, календарні плани» [3, с. 398].

У презентації [5, с. 64] рекомендовано застосувати загальний
визначник форми документів (073), приєднаний до «373.5.016:81’243
Предметне навчання іноземної мови» (див. рис. 4).
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Часто навчальні плани і програми публікуються в методичних
журналах (періодичних виданнях). Визначник (07) – трактується як
«посібники......»). На нашу думку, його неправомірно застосовувати для
планів і програм, опублікованих в журналах. Постає запитання: чи
можна використати індекс «373.5.016:81’243]:37.091.241» або інший
варіант «373.5.091.214: 81’243» для документа «Програма навчання
іноземної мови учнів середньої школи», щоби програми з предметів
були зібрані в ЕК в одній точці прив’язки?

Слайд 29 презентації «Книжкової палати України» [6, с. 29]
містить інформацію про наявність розділу «07» в англомовних таб-
лицях і «070» в україномовному виданні 2017 р. (див. рис. 5):

Доцільно також поставити запитання: чи правомірно вико-
ристовувати індекси «075», «077», представлені на слайді, без офі-
ційного розповсюдження інформації в бібліотеках? Окрім того ці
зміни відбулися у 2012-2013 роках [6, с. 25], а презентацію пред-
ставлено у 2018 році.

На нашу думку, в період масового переходу бібліотек на сис-
тему УДК необхідно більш оперативно інформувати про такі суттєві
зміни в класах УДК.

У таблицях зіставлення ББК і УДК [7, с. 46] індексу «83.3
Історія і критика світової літератури і літератури окремих країн»
відповідає індекс «82.09 Літературна критика. Літературні дослід-
ження». На сторінці систематизатора [8, с. 51] індекс теми «На-
вчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів з
зарубіжної літератури» визначено так: 821.09(477-87)(075.3), тобто
застосовано «821.09». Бібліотеки по різному індексують аналогічні
теми. То який індекс застосовувати: «82.09» чи «821.09»?

Окрім того, слайд [5, с. 94] (див. рис. 6) пропонує для тем
«Історія .... літератури» застосувати індекс 821(091). На нашу
думку, цей індекс можна трактувати як «Твори ...... літератури різ-
них періодів (або епох тощо)», адже для літературних досліджень
необхідно використати «.09». Викликає сумнів відсутність «.09» в
запропонованих тематичних рубриках.
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Отже, процес упровадження Універсальної десяткової кла-
сифікації у роботу бібліотеки вищого навчального закладу потребує
професійної майстерності, чіткого планування, залучення всіх пра-
цівників, щоденної копіткої праці, постійного навчання, вивчення
досвіду інших бібліотек, подолання пасивності окремих працівни-
ків і їх небажання брати відповідальність за розробку робочих ін-
дексів УДК, критичного ставлення до пропонованих індексів,
оперативного інформування про зміни в таблицях УДК.
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Iryna Chaika
Practice of the Implementation of Universal Decimal Clas-
sification in the Scientific Library of TNPU Named after
Volodymyr Hnatiuk

The plan and the stages of introduction of the Universal Deci-
mal Classification (UDC) in the library of Ternopil Volodymyr
Hnatyuk National Pedagogical University were characterized. The
problems of constructing separate indexes of the UDC were described.
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UDC, indexation, re-systematization.
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