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ПЕРЕДМОВА 
 

Універсальна десяткова класифікація (УДК) — це великий масив понять (близько 37 тис. рубрик), розташованих 
за систематичним принципом, ієрархічна структура побудови якого обумовлює необхідність користування 
путівником. Його роль виконує алфавітно-предметний покажчик (АПП), який є невід'ємною складовою системи 
УДК. АПП забезпечує простий вхід в УДК, прискорює пошук і сприяє покращенню якості індексування завдяки 
тому, що у покажчику розірвано систематичні ієрархічні зв'язки, представлені у таблицях, і встановлено предметні, 
які забезпечують групування понять з усіх класів (розділів) таблиць. 

АПП — це словник УДК, система допоміжних зв'язків, формальний перелік усіх понять або назв предметів з 
неістотними винятками, незалежно від ієрархії, без урахування важливості понять, відображених у таблицях (для 
уникнення суб'єктивізму їхнього відбору). 

АПП виконує три основні функції: предметно-комплексоутворювальну, предметно-адресну і предметно-
контрольну. Дві перші важливі для систематизатора, а остання стає в нагоді під час укладання робочих таблиць 
класифікації. 

У покажчику подано поняття з основних і допоміжних таблиць, а також в обмеженій кількості —  
з прикладів комбінування. АПП також містить методичні рішення для понять з відсутніми конкретними індексами. 

Назви понять у покажчику утворюють предметні рубрики, що за своєю структурою поділяються на прості, 
складні та гніздові. 

Більшість термінів у покажчику уточнено аспектами (підрубриками), що вказують на належність певного терміна 
до того чи іншого розділу УДК. Аспекти наведено в дужках після терміна. Таку саму функцію виконують тематичні 
підрубрики (підзаголовки), наведені через кому після терміна. 

1. ПРОСТІ рубрики складаються з назви поняття без зазначення аспектів, оскільки їхня галузева належність не 
викликає сумнівів, а саме: 

Антропологія  572 
Фізична хімія  544 
2. СКЛАДНІ предметні рубрики утворено з двох елементів — заголовка рубрики (назви поняття)  

і підрубрики, що відображає аспект, видоутворювальні або будь-які уточнювальні ознаки, наприклад: 
Міркуваня (комп'ютер. наука)  004.83 
Аудиторія соціальна, вплив (кіномистецтво)    791.43 
У покажчику застосовано три види підрубрик: галузеві, тематичні та формальні. 

 Галузеві підрубрики (аспекти) відображають назву галузі та відокремлені від заголовка круглими 
дужками, наприклад: 
Афоризми (література)    82-84 

 Тематичні підрубрики уточнюють аспект понять, які розглядаються в певній галузі: процес, властивості, 
склад, вплив на інший предмет, галузь застосування та інші параметри і характеристики, наприклад: 
Бібліотеки, регіональні відділення (бібл. справа)    021.62 
Бібліотеки, фінансування (бібл. справа)    021.9 
Бібліотеки, функції (бібл. справа)    021 
Тематичні підрубрики наведено із зазначенням галузевого підзаголовка і відокремлено від заголовка 
комою, за винятком випадків, коли їх утворено за допомогою інверсії, наприклад: 
Виставки пересувні (мистецтво)    7.091  

 Формальні підзаголовки, які є загальними визначниками, відокремлено дужками, як і галузеві 
підрубрики, наприклад: 
Бібліографії (визначн. форми) (01) 

3. ГНІЗДОВІ рубрики утворено за допомогою багатоаспектних понять, поданих у двох або більше розділах. 
Поняття з підрубриками, відокремленими від заголовка комою, розміщено за алфавітом після понять з аспектами в 
дужках, перед інверсованою тематичною рубрикою, наприклад: 

Виробництво    338.3 
Виробництво, визначальні фактори    330.111.4 
Виробництво (визначн. властивостей)    -027.3 
Виробництво, засоби контролю    658.284 
Виробництво, кредит    336.77:338.3 
Виробництво, організація    658.5 
Виробництво комп'ютерів (комп’ютер. наука)    004.3'1 
Виробництво матеріальне, фонди    330.14 
Виробництво ручним способом    338.362 
Виробництво сільськогосподарське, регулювання    631.155 
Виробництво харчових продуктів    664 
Стратегія пошуку в таблицях визначається супідрядністю індексів, а в покажчику –— алфавітним порядком 

розташування предметних рубрик. Під час роботи з АПП необхідно дотримуватись таких правил: 
а) прийменник сприймається як окреме слово, наприклад: 
На півдорозі 
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На півшляху 
Набатейська 
Набережні 
б) складні слова з дефісом, які є сполученням закінчених слів, що вживаються самостійно, під час розміщення 

розглядаються як два окремих слова, наприклад: 
Бібліотеки    351.852 
Бібліотеки підпрограм (комп’ютер. наука)    004.428 
Бібліотеки товариств (бібл. справа)    027.2 
Бібліотеки-філіали (бібл. справа)    021.62 
Бібліотеки-читальні (бібл. справа)    027.9 
в) складні слова з дефісом, перша частина яких не закінчена і які не можуть вживатись самостійно, під час 

розміщення розглядаються як одне слово, наприклад: 
Військові, правління    342.77 
Військово-будівельні служби    358.33 
Військово-морська історія    355.49 
Військово-повітряне право    344 
Військовополонені    355.257.7 
Військово-транспортні частини    357 
г) слова з апострофом розглядаються як одне слово, наприклад: 
Відеотехніка    621.397 
Від'єднання 
Від'ємний 
Віджилий 
Від'їзд 
д) коротка або скорочена форма понять також розглядається як одне слово, наприклад: 
Внески членські (організації)    06.01 
ВНЗ  
Внутрішне освітлення для робочих потреб    628.977 
е) терміни в лапках під час розміщення за алфавітом розглядаються без лапок, наприклад: 
Лелекоподібні     598.24 
Летючі миші    599.4 
"Летючі тарілки" (наука)    001.94НЛО 
Лецитин    665.37 
Випадків полісемії й омонімії в покажчику уникають за допомогою застосування числа однини і множини, 

посилань, наголосу, підзаголовків пояснень під час відображення назв понять, наприклад: 
а)  однина і множина: 
Банк (економіка фінансів)  336.71 
Банки (комерц. право)    347.734 
Банки (терапія)  615.81 
Банки (упаковка)    621.798.144 
Банки міжнародні (економіка торгівлі)    339.732 
Банки-кредитори робітників (економіка фінансів)    336.773 
б)  посилання: 
Маньчжурія (іст.) (визначн. місця)    (518) 
Мапи — див. також Карти     
Мапи, колекції    084 
в)  наголос: 
Харáктерні танці (музика)    78.085.7 
Харáктерні танці (розваги)    793.32 
Харáктерні типи героїв (кіномистецтво)    791-5 
Характер, риси (психологія)    159.923.3 
г)  підзаголовки пояснень: 
Медикаменти, виготовлення    615.012/.014 
Медикаменти, властивості    615.011 
Скупчення під назвою поняття його аспектів та індексів призводить до розриву систематичних ієрархічних 

зв'язків, представлених у таблиці, і до встановлення протилежних до них предметних (міжгалузевих) зв'язків, 
тобто під назвою кожного поняття групуються індекси з усіх розділів таблиць. Це дає змогу визначити 
місцезнаходження індексу, який найбільше відповідає одноаспектному відображенню змісту документів або ряду 
індексів, необхідних для багатоаспектного відображення. 

Для полегшення пошуку термінів у покажчик уміщено різні словесні еквіваленти понять: 
Лексичні форми (синоніми): 
Біографії, Автобіографії та Життєпис; Абетка і Алфавіт. 
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Українська мова багата на морфологічні синоніми, що також увійшли до складу АПП. У більшості випадків 
створювались посилання від найменш уживаного до більш поширеного терміна:  

Морфологічні форми: 
Ґрунтоутворення (коротка)   
Ґрунти, утворення (повна)  
Синтаксичні форми: 
Мікробіологія космосу  (пряма)   
Космічна мікробіологія   (інверсована)  
 З цією самою метою до покажчика поряд з назвами родових (загальних) понять увійшли назви видових (окремих) 

понять, що починаються з визначальних слів, які відбивають видові (окремі) ознаки: 
Рослини    582.3/.9 
Судинні рослини    582.36/.9 
Папоротеподібні рослини спорові    582.39 
Насіннєві рослини    582.4  
У тих випадках, коли видові поняття не мають визначальної (характерної) назви і можуть бути вміщені в 

покажчик лише в прямому формулюванні, наводились тільки родові поняття. 
Якщо у покажчику подається абревіатура, у дужках вказується повна форма, а в разі наведення  повної форми 

абревіатуру не зазначають. 
У таблицях: 
 604.6 Генетично модифіковані організми (ГМО) 
 У покажчику: 
ГМО (генетично модифіковані організми) (біотехнологія)  604.6 
Генетично модифіковані організми (ГМО) (біотехнологія) 604.6 
Іменники, що мають велику ступінь спільності (широкі, узагальнювальні, десемантизовані поняття), не 

використовувались у покажчику як вхід: Апарати, Матеріали, Обладнання, Прилади, Принципи, Процеси тощо. 
Словосполучення, до складу яких входять іменники високого ступеня спільності, вміщуються в покажчик під словом, 
яке найбільше відбиває істотну ознаку предмета, наприклад: 

У таблицях:  
Споруди енергетичного живлення 
У покажчику:  
Енергетичне живлення, споруди (електротехніка) 
Коли в лаконічній формі, як того вимагає АПП, неможливо сформулювати аспект поняття, під 

узагальнювальним аспектом і без підрубрики перелічуються у висхідному порядку індекси цього поняття, 
наприклад: 

Лекції (бібл. справа)   021.4; 028.6 
Узагальнення ряду послідовних індексів відображено за допомогою навскісної риски, наприклад: 
Лікарські засоби (фармакологія) 615.2/.3 
Основним відмінком, вживаним для найменування поняття в предметній рубриці та його аспектів, є називний. У 

разі інверсії іменників і власних назв, використаних як визначення в назвах географічних об'єктів та інших понять, 
найчастіше застосовується родовий відмінок: 

Американських аборигенів література (література)  821.8 
Для зручності під час користування покажчиком і для прискорення пошуку в АПП уведено такий допоміжний 

інструмент, як посилання, що пов'язує споріднені поняття: загальні посилання — "див." і окремі (перехресні) 
посилання — "див. також": 

Антарктичний океан – див. Південний океан 
Будівлі — див. також Будинки, Споруди 
Будови — див. Будівлі, Споруди 
Коучинг — див. також Репетиторство, Тренування 
Коштовне каміння — див. також Каміння, Напівкоштовне  каміння 
Латинські найменування та методичні рішення для понять з відсутніми конкретними індексами подано як 

окремі покажчики. 
Для полегшення пошуку в АПП також подані приклади комбінування, які виділені курсивом. У деяких випадках 

жирним шрифтом подано уточнення та посилання у якому класі вони подані, наприклад: 
 
1. У таблицях:  

1 Філософія. Психологія 
Приклад(и) комбінування: 
1(091) Історія філософії 
 У покажчику:  

Історія філософії 1(091) , — шукати приклад у класі 1 
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2. У таблицях:  
(091) Виклад матеріалу за хронологією, в історичному аспекті (у вузькому значенні) 

Приклад(и) комбінування: 
51(091) Історія математики 
У покажчику:  

Історія математики 51(091) , — шукати приклад у класі (091) 
 
3. У таблицях:  

27-1 Християнська теологія 
Приклад(и) комбінування: 
271.2-1 Православне богослов'я  
У покажчику:  

Богослов'я православне (християнство) 271.2-1, — шукати приклад у класі 27-1  
 
4. У таблицях:  

(100) Всесвіт як місце. Міжнародний. Усі країни загалом 
Приклад(и) комбінування: 
061.2(100) Міжнародні організації 
У покажчику:  

Міжнародні організації 061.2(100), — шукати приклад у класі (100) 
 
5. У таблицях:  

(1-6) Держави або об'єднання держав у різних аспектах 
Приклад(и) комбінування: 
(4-6ЄС) Європейський Союз 
У покажчику:  

Європейський Союз (визначн. місця)   (4-6ЄС) → (1-6), — шукати приклад у класі (1-6) 
 
6. У таблицях:  

-057 Особи залежно від роду занять, роботи, джерел доходів, освіти 
Приклад(и) комбінування: 
658.87-051 Власники магазинів, роздрібні торговці 
У покажчику:  

Власники магазинів (торгівля) 658.87-051→ -057, — шукати приклад у класі -057 
 
7. У таблицях:  

641.1 Харчові продукти, їхні властивості та харчова цінність 
Приклад(и) комбінування: 
641.1:613.26 Жири 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 
У покажчику:  

Жири 641.1:613.26;  665, — приклад подано курсивом. 
 
АПП не розкриває зміст розділів, не роз'яснює, як користуватись індексами, а лише орієнтує під час пошуку 

необхідного розділу, що містить потрібне поняття. Знайдений під час пошуку за АПП індекс, потрібний  для 
відображення змісту документа, що індексується, необхідно перевірити та уточнити в основній таблиці.  

Під час побудови зведеного АПП до видання було враховано зміни та доповнення Консорціуму УДК до 
2011 року. Покажчик налічує понад 37 тис. предметних рубрик.  

 В АПП застосовано ряд скорочень відповідно до ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний 
опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; 
ISO 832:1994, NEQ) та прийняті в енциклопедіях і галузевих довідниках. Список скорочень розміщено на  
8-й сторінці. Написання більшості географічних назв подано за виданням "Атлас світу"*. 

 

                                                           
*Атлас світу / голов. ред. І. С. Руденко. — К. : ДНВП "Картографія", 2017. — 192 с. : карти. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 
автодор. — автодорожній 
автор. — авторський 
адм. — адміністративний 
аналіт. — аналітичний 
бібл. — бібліотечний 
борошномел. — борошномельний 
брошурув. — брошурувальний 
буд. — будівельний 
буд-во — будівництво 
бух. — бухгалтерський 
вет. — ветеринарний 
вибух. — вибуховий 
вид. — видавничий 
визначн. — визначник 
вир-во — виробництво 
високомолекуляр. — високомо-

лекулярний 
військ. — військовий 
г. — гора 
газет. — газетний 
геогр. — географічний 
гірн. — гірничий 
госп-во — господарство 
госп. — господарчий 
декор. — декоративний 
держ. — державний 
див. — дивись 
довідк. — довідковий 
екон. — економічний 
експерим. — експериментальний 
електр. — електричний 
етніч. — етнічний 
залізн. — залізничний 
земел. — земельний 
зобов'яз. — зобов'язальний 
іст. — історичний 
кабел. — кабельний 
канат. — канатний 
канцеляр. — канцелярський 
керам. — керамічний 
ковал. — ковальський 
комбінатор. — комбінаторний 
комерц. — комерційний 
комп'ютер. — комп'ютерний 
комун. — комунальний 
консерв. — консервний 
космет. — косметичний 
кримін. — кримінальний 
лакофарб. — лакофарбовий 
ландшафт. — ландшафтний 
ливар. — ливарний 
ліс. — лісовий 
літ. — література 
мат. — математичний 
мебл. — меблевий 
медальєр. — медальєрний 
миловар. — миловарний 
міжнар. — міжнародний 
мікробіол. — мікробіологічний 
молоч. — молочний 

мор. — морський 
муз. — музичний 
нагрівал. — нагрівальний 
настіл. — настільний 
неорг. — неорганічний 
обл. — область 
обладн. — обладнання 
оброб. — обробка 
обчисл. — обчислювальний 
оптич. — оптичний 
орг. — органічний 
орг-ція — організація 
освітлюв. — освітлювальний 
о-ви — острови 
палітур. — палітурний 
папер. — паперовий 
патент. — патентний 
перукар. — перукарський 
п-ів — півострів 
підйом. — підйомний 
побут. — побутовий 
повітр. — повітряний 
пожеж. — пожежний 
порошк. — порошковий 
пошт. — поштовий 
похід. — похідний 
приклад. — прикладний 
пром. — промисловий 
пром-сть — промисловість 
процес. — процесуальний 
р-н — район 
регіон. — регіональний 
р. — річка 
розмножув. — розмножувальний 
сан. — санітарний 
сіл. — сільський 
с.-г. — сільськогосподарський 
СРСР — Союз Радянських 

Соціалістичних Республік  
КНР — Китай  
склад. — складський 
слюсар. — слюсарний 
соц. — соціальний 
спирт. — спиртовий 
спорт. — спортивний 
суспіл. — суспільний 
США — Сполучені Штати Америки 
такелаж. — такелажний 
театр. — театральний 
текстил. — текстильний 
телевіз. — телевізійний 
техн. — технічний 
точ. — точний 
транспорт. — транспортний 
упр. — управління 
фіз. — фізичний 
фіз.-геогр. — фізико-географічний 
філософ. — філософський 
функціон. — функціональний 
харч. — харчовий 

хім. — хімічний 
хлібопекар. — хлібопекарський 
холодотехніка — холодильна техніка 
худож. — художній 
хутр. — хутрове 
целюлоз. — целюлозний 
цивіл. — цивільний 
цукр. — цукровий 
шкір. — шкіряний 
шлях. — шляховий 
ювелір. — ювелірний 
ядер. — ядерний 
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А 
 
Абажури (худож.-декор. вироби) 688.61 
Аберантні форми  захворювання   616-039 
Абетка (писемність) 003.08 
Абетковий (визначн. властивостей) -028.62 
Абзими (фармакологія) 615.34 
Абісальні породи (родовища) 553.52 
Абонемент міжбібліотечний (бібл. справа) 024.6 
Абонементні операції торгові (торгівля) 658.97 
Абонентські пристрої (телефонія) 621.395.7 
Аборигени, релігія 259.62 
Аборигенні мови Америки (визначн. мови) =8 
Аборигенні мови Америки (мовознавство) 811.8 
Аборигенні мови Північної Америки                       

(мовознавство) 811.81/.82 
  Аборигенні мови Центральної та                                     

Південної Америки (мовознавство) 811.84/.88 
Абразиви (керам. пром-сть) 666.79 
Абразиви (шліфування) 621.921 
Абразивні інструменти (шліфування) 621.922 
Абревіатури (писемність) 003.08 
Абсолютні права (цивіл. право) 347.121.2 
Абсолютні шкали температурні                       

(термодинаміка) 536.5.081 
Абстиненція  (терапія) 615.874 
Абстиненція (здоров'я та етика) 613.81 
Абстрактне мистецтво 7.038; 7.048.3 
Абстракціонізм експресіоністичний                                   

(мистецтво) 7.038.2 
Абстракція геометрична (мистецтво) 7.038.1 
Абсцизіни (продукти хім. пром-сті) 661.162.6 
Авантюрний фільм (кіномистецтво) 791.224.2 
Авантюрні романи (література) 82-311.3 
Аварійне енергопостачання (електротехніка) 621.311.8 
Аварії (теплотехніка) 621.178 
Аварії (транспорт) 656.08 
Аварії, запобігання (держ. адм. упр.) 351.78 
Аварії на рудниках (гірн. справа) 622.8 
Авеста (релігія) 254.2-24 
Авіаційна стратегія (військ. справа) 355.469 
Авіаційний спорт 797.5 
Авіаційні пристрої артилерійські                                         

(військ. техніка) 623.434 
Авіація 629.73 
Авіація, заклади з обслуговування                                   

(військ. справа) 355.76 
Авіація військова (військ. справа) 358.4 
Авіація військова (військ. техніка) 623.7 
Австралазія, історія 94(9) 
Австралазія, релігії 259.6 
Австралійська література (література) 821.7 
Австралійські мови (визначн. мови) =7 
Австралійські мови (мовознавство) 811.72 
Австраліти (астрономія) 523.684 
Австралопітеки (зоологія) 599.892.31 
Австрія, історія 94(436) 
Австроазіатські мови (визначн. мови) =6 
Австроазіатські мови (мовознавство) 811.61 
Австронезійські мови (визначн. мови) =6 
Австронезійці (етніч. визначн.) (=6) 
Автобіографії (література) 82-94 
Автобіографічні романи (література) 82-312.6 

Автогенератори (радіотехніка) 621.373.1 
Автогенне зварювання (упаковка) 621.791.5 
Автографи (визначн. форми) (0.032) 
Автодорожнє будівництво (автодор. буд-во) 625.7/.8 
Автоекологія (ліс. госп-во) 630*15 
Автокефальні церкви (християнство) 271.222 
Автоколіматори (оптич. прилади) 681.777 
Автоколімаційні труби зорові (оптич. прилади) 681.777 
Автоліз (фізіологія) 612.015.3 
Автомагістралі (планування) 711.7 
Автомагістралі, ремонт (автодор. буд-во) 625.76 
Автомати (кібернетика) 007.52 
Автомати (мат. кібернетика) 517.713 
Автомати гральні (комп'ютер. наука) 004.388.4 
Автоматизація (менеджмент) 005.591.6 
Автоматизована система керування                            

виробництвом (комп'ютер. наука) 004.896 
Автоматизоване виробництво (економіка) 338.364 
Автоматизоване виробництво                                             

(орг-ція вир-ва) 658.52:338.364 
Автоматизовані процеси                                             

(машинобудування) 62-93-027.43 
Автоматика 681.5 
Автоматична телефонна служба довідок                               

(телефонія) 621.395.91 
Автоматична техніка (автоматика) 681.5 
Автоматичне керування (машинобудування) 62-52 
Автоматичне керування процесами                                        

(хім. технологія) 66.012-52 
Автоматичне регулювання електричних                          

величин (електротехніка) 621.3.078 
Автоматичні аналізатори газові                                   

(аналіт. хімія) 543.27.08-027.44 
Автоматичні телефонні станції                                 

(телефонія) 621.395.34 
Автомобілебудування (транспорт. засоби) 629.33 
Автомобілі (військ. справа) 355.424.5 
Автомобілі (транспорт. засоби) 629.33 
Автомобілі покинуті (сан. техніка) 628.4.037 
Автомобільний спорт 796.71 
Автомобільний транспорт (транспорт) 656.13 
Автомобільний туризм (спорт) 796.57 
Автомобільні дороги, будівництво 625 
Автомобільні дороги, статистика 31:625.7 
Автомобільні перегони (спорт) 796.71.093.5 
Автомобільні перегони на льоду (спорт) 796.97 
Автомобільні пристрої артилерійські                                    

(військ. техніка) 623.434 
Автомобільно-дорожній рух (транспорт) 656.13 
Автономні церкви (християнство) 271.224 
Автономні церкви невеликі (християнство) 27-523.43 
Автопортрети (мистецтво) 7.041.53 
Авторадіографія (фотографія) 778.34 
Авторитарні форми рекламування (реклама) 659.118 
Авторитет (менеджмент) 005.58 
Авторитетний (визначн. властивостей) -027.568 
Авторитетні особи (релігія) 2-722 
Авторство 002 
Авторство (філологія) 808.1 
Авторство (визначн. властивостей) -028.5 
Авторське право мистецьке (автор. право) 347.78 
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Авторське право на біоінформацію 608.5:347.78 
Авторський примірник (бібл. справа) 021.84 
Авторські каталоги (бібл. справа) 018 
Автосемантичні слова (мовознавство) 81'367.62 
Автошляхи (автодор. буд-во) 625.7 
Агенти (комерц. право) 347.732 
Агенти (мистецтво) 7.075 
Агенти, рахунки (бух. облік) 657.437 
Агенти згоряння палива (машинобудування) 62-61 
Агенції туристичні (економіка туризму) 338.486.22 
Агіографія (біограф. дослідження) 929:2-36 
Аглійська мова сучасна (мовознавство) 811.111'06 
Агломерований (гірн. справа) 622'18 
Аграрна політика (економіка сіл. госп-ва) 338.43.02 
Аграрне право 349.42 
Аграрно-промислові підприємства об'єднані                 

(сіл. госп-во) 631.145 
Агрегатні стани, неперервність (фізика) 533.7 
Агресори (визначн. місця) (1-651.1) 
Агрономія 631/635 
Агротехніка 631.5 
Агротехнічні методи боротьби з хворобами                                        

(захист рослин) 632.931 
Агротуризм (економіка туризму) 338.48-53:63  
Адажіо (музика) 78.081.2 
Адаптація (література) 82-91 
Адаптація (фізіологія) 612.017 
Адаптація до клімату (гігієна) 613.11 
Адвентисти (християнство) 279.13 
Адвентисти сьомого дня (християнство) 279.14 
Адвокати (цивіл. процес. право) 347.965 
Адвокатура (цивіл. процес. право) 347.965 
Адгезивне з'єднання металів (упаковка) 621.792 
Аді-будда (буддизм) 24-31 
Адлер, система (психологія) 159.964.26 
Адміністративна діяльність, види (суспіл. науки) 3.078 
Адміністративна служба (військ. справа) 356.3 
Адміністративне керівництво (менеджмент) 005.91 
Адміністративне право (держ. право) 342.9 
Адміністративне управління (менеджмент) 005.5 
Адміністративний устрій (суспіл. науки) 3.07 
Адміністративні відділи бібліотеки (бібл. справа) 025 
Адміністративні одиниці вищого рівня                       

(визначн. місця) (1-32) 
Адміністративні одиниці найнижчі                             

(визначн. місця) (1-2) 
Адміністративні органи (право) 34.07 
Адміністративні органи (суспіл. науки) 3.075 
Адміністративні працівники (визначн. осіб) -057.3 
Адміністративні ради (бібл. справа) 023.3 
Адміністративні суди (держ. право) 342.565.4 
Адміністративні суди (цивіл. процес. право) 347.998.85 
Адміністративні центри (визначн. місця) (1-25) 
Адміністративні центри (планування) 711.451 
Адміністративно-господарська робота                             

(комун.-побут. госп-во) 640.2 
Адміністративно-господарська служба                              

(військ. справа) 355.6; 355.75 
Адміністративно-територіальні одиниці                            

нижчого рівня (визначн. місця) (1-37) 
Адміністративно-управлінські витрати                                

(бух. облік) 657.471.1:311.1 
Адміністрація (зв'язок) 654.07 

Адміністрація (менеджмент) 005.55 
Адміністрація демографічна (демографія) 314.07 
Адміністрація правова (релігія) 2-74 
Адресний простір, обчислення                                                    

(комп'ютер. наука) 004.4'6 
Адресні книги (визначн. форми) (058) 
Адресні книги (сер. вид.) 050.8 
Адсорбенти (миловар. пром-сть) 661.18 
Аеробні клітини (фізіологія) 612.014.1 
Аеродинаміка (фізика) 533.6 
Аеродинамічні дослідження (аеродинаміка) 533.68 
Аеродини (авіація) 629.734/.735 
Аеродроми (повітр. трансп.) 656.71 
Аерозольна тара (упаковка) 621.798.16 
Аеромеханіка 533 
Аероплани (авіація) 629.735 
Аеропорти (планування) 711.453.9 
Аеропорти (повітр. трансп.) 656.71 
Аеростати (авіація) 629.733 
Аеростати (аеродинаміка) 533.61 
Аеростати (військ. справа) 355.424.4 
Аеростати (спорт) 797.54 
Аеростатів прив'язних теорія (аеродинаміка)  533.63 
Аеротерапія (фізіотерапія) 615.835 
Аерофони (муз. інструменти) 780.64 
Аерофони механічні (муз. інструменти) 780.651:780.64 
Аерофотограмметрія (геодезія) 528.7 
Аерофотографія (фотографія) 77.058; 778.35 
Ажіо (економіка фінансів) 336.745 
Ажурне вишивання (худож. промисли) 746.32 
Азан (іслам) 28-534.2 
Азартні ігри (етика) 174.6 
Азартні ігри (мистецтво) 7.093 
Азартні ігри (настіл. ігри) 794.9 
Азартні ігри, обладнання (вир-во настіл. ігор) 685.82 
Азбучний (визначн. властивостей) -028.62 
Азербайджан, історія 94(479.24) 
Азербайджанська література (література) 821.512.162 
Азербайджанська мова (визначн. мови) =512.162 
Азіатська боротьба (спорт) 796.85 
Азіатські коні (тваринництво) 636.11 
Азія (географія) 913(5) 
Азія, історія 94(5) 
Азія Центральна, релігії 256 
Азот (неорг. хімія) 546.1 
Азот (продукти хім. пром-сті) 661.15'1 
Азот, виробництво сполук (хім. технологія) 661.5 
Азотна промисловість (хім. технологія) 661.5 
Азотні добрива (добрива) 631.84 
Айва (плодівництво) 634.14 
Айкідо (спорт) 796.853.24 
Айнська мова (мовознавство) 811.541 
Айсберги (океанологія) 551.467 
Академії військові (військ. справа) 355.23 
Академії наукові (наука) 001.32 
Академічна свобода (освіта) 37.014.553 
Академічне мистецтво 7.011 
Академічний (визначн. властивостей) -028.42 
Академічні методи навчання (освіта) 378.147 
Акварель (мистецтво) 75.021.32-035.6 
Акварельний живопис (мистецтво) 75.021.32-035.6 
Акваріуми для риби (рибництво) 639.33 
Акваріумні риби (рибництво) 639.34 
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Акведуки (сан. техніка) 628.143 
Акліматизація (агротехніка) 631.529 
Акліматизація (гігієна) 613.11 
Акредитиви (економіка фінансів) 336.777 
Акробатика (гімнастика) 796.41 
Акробатика (спорт. інвентар) 685.64 
Акробатика лижна (спорт) 796.927 
Акроніми (писемність) 003.08 
Акрофонія (писемність) 003.03 
Аксіоматика (геометрія) 514.01 
Аксіоматика функціонального аналізу       517.981 
Акти (бух. облік) 657.635 
Акти, публічність (цивіл. право) 347.136 
Акти правові (визначн. форми) (094.5) 
Активізація (визначн. процесів) -043.84 
Активна зона реакторів (ядер. техніка) 621.039.51 
Активний (визначн. властивостей) -026.12 
Активні промені, застосування  (електроніка) 621.384 
Активність сексуальна (релігія) 2-44 
Активність сонячна (астрономія) 523.98 
Актиноіди (неорг. хімія) 546.7 
Актори (кіновиробництво) 791.635-051 
Актори (мистецтво) 7.071.2 
Акторки (кіновиробництво) 791.635-055.2 
Акторська гра (кіновиробництво) 791.635 
Акторські проби (кіновиробництво) 791.635.091.1 
Актуалізація (визначн. процесів) -043.84 
Актуарна теорія (страхування) 368.01 
Акуметрія (патологія) 616.28-072 
Акумулювання води (сан. техніка) 628.13 
Акумулятори (електрохім. техніка) 621.355 
Акумулятори гідравлічні (гідроенергетика) 621.226 
Акумуляторні батареї (електрохім. техніка) 621.355 
Акупунктура (терапія) 615.814.1 
Акустика 534 
Акустика (музика) 781.1 
Акустика, застосування (акустика) 534.8 
Акустика приміщень (акустика) 534.84 
Акустика сигналів (акустика) 534.87 
Акустика технічна (техн. акустика) 681.8 
Акустична локація (акустика) 534.88 
Акустична пеленгація (акустика) 534.88 
Акустична сигналізація (сигналізація) 654.92 
Акустичний вплив, захист (пром. санітарія) 628.517 
Акустичний далекомір (акустика) 534.88 
Акустичні вимірювання (акустика) 534.6 
Акустичні засоби реклами (реклама) 659.14 
Акушерство 618.2 
Акції 336.763 
Акції підприємств (бух. облік) 657.246 
Акціонерна власність, господарства                                   

(сіл. госп-во) 631.115.2 
Акціонерний капітал (бух. облік) 657.411.3 
Акціонерні товариства (комерц. право) 347.7 
Албанська література (література) 821.18 
Албанська мова (визначн. мови) =18 
Албанська мова (мовознавство) 811.18 
Алгебра 512 
Алгебра, спеціальні розділи 512.6 
Алгебраїчна геометрія (алгебра) 512.7 
Алгебраїчна теорія чисел (теорія чисел) 511.2 
Алгебраїчна топологія 515.14 
Алгебраїчні групи (алгебра) 512.74 

Алгебраїчні криві (алгебра) 512.77 
Алгебраїчні методи геометрії (геометрія) 514.74 
Алгебраїчні поверхні (алгебра) 512.77 
Алгоритми (математика) 510.5 
Алгоритми для конструювання програм                         

(комп'ютер. наука) 004.421 
Алебарди (військ. техніка) 623.444.1 
Алегорична поезія (література) 82-191 
Алегорії (мистецтво) 7.045 
Алегрето (музика) 78.081.3 
Алегро (музика) 78.081.1 
Алеї з витких рослин (агротехніка) 631.546 
Алігатори (полювання) 639.14 
Аліменти (сімейне право) 347.615 
Алкоголь, злочини (кримін. право) 343.57 
Алкогольні напої (здоров'я та етика) 613.81 
Алкогольнозалежні особи (визначн. осіб) -056.83 
Аллах (іслам) 28-14 
Алотропні стани (хімія) 54-17 
Алфавіт (писемність) 003.08 
Алфавітний (визначн. властивостей) -028.62 
Алфавітні каталоги (бібл. справа) 018 
Алфавітно-предметні каталоги (бібл. справа) 017 
Алфавітно-цифровий  (визначн. властивостей) -028.66 
Алхімія (астрологія) 133.5:54 
Альбоми 084 
Альбоми (визначн. форми) (0.029.1) 
Альбоми (канцеляр. приладдя) 686.82 
Альбоми (малювання) 741.9 
Альманахи (визначн. форми) (059) 
Альманахи (література) 82-194 
Альманахи (сер. вид.) 050.9 
Альпака, вовна (текстил. пром-сть) 677.32 
Альпійський серфінг (спорт) 796.948 
Альпійські квіти (овочівництво) 635.923(23) 
Альпінізм (географія) 910.4:796.5 
Альпінізм (економіка туризму) 338.48-52:796.5 
Альпінізм (спорт) 796.52 
Альпінізм, обладнання (спорт. інвентар) 685.72 
Альтернатива (визначн. процесів) -048.58 
Альтернативні джерела енергії (енергетика) 620.92 
Альти (муз. інструменти)  780.614.3 
Алювіальні відкладення (гідротехніка) 627.41 
Алюміній (металургія) 669.71 
Алюміній (родовища) 553.492; 553.67 
Алюмосилікати (родовища) 553.61 
Амальгамування (змішування) 621.929 
Аматорство (мистецтво) 7.077 
Аматорське радіо 689:621.396 
Аматорський (визначн. властивостей) -027.562 
Аматорські радіостанції                                               

(радіозв'язок) 621.396.7-027.562 
Аматорські фільми (кіномистецтво) 791.077 
Амбари (сіл. госп-во) 631.24 
Амбра (космет. засоби) 665.529.2 
Америка (географія) 913(7/8) 
Америка, історія 94(7/8) 
Америка, релігії 258 
Америка доколумбова (географія) 913(399.7) 
Американська література ідиш                                                            

(література) 821.112.28(73) 
Американська література іспаномовна                                                  

(література) 821.134.2(7/8)  


