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Вступ 
 

Після офіційного опублікування Постанови Кабінету Міністрів України від 

22 березня 2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-

бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової 

класифікації» бібліотеки для дітей розпочали роботу щодо переходу на 

міжнародну систему класифікації — Універсальну десяткову класифікацію 

(УДК). 

Для реалізації даного завдання Національна бібліотека України для дітей 

(далі — НБУ для дітей), як науково-методичний центр для спеціалізованих 

бібліотек України для дітей, розпочала роботу із забезпечення переходу 

бібліотек на систематизування документів за УДК. Спільно з фахівцями 

Книжкової палати України 15 червня 2017 року було організовано науково-

практичний семінар «Приклади визначення класифікаційних індексів УДК з 

урахуванням вікових особливостей користувачів мережі бібліотек для дітей», 

на якому було висвітлено питання розвитку та впровадження УДК в Україні, 

окреслено специфіку переводу фондів дитячих бібліотек, презентовано перший 

узагальнений варіант робочої схеми таблиць з метою вироблення єдиних 

підходів класифікації. Поетапне детальне вивчення таблиць УДК, врахування 

накопиченого досвіду технологій індексування вносили свої зміни та 

доповнення до робочої схеми. 

Специфічною особливістю бібліотек для дітей є принцип 

диференційованого обслуговування користувачів різних вікових груп, що 

відповідно позначається і на розстановці фонду. В ході вивчення питання 

фахівцями НБУ для дітей було досліджено, що вікові визначники не залежать 

від прийнятої в бібліотеці класифікаційної системи документів, адже ще  

з 40-х років XIX ст., працюючи з таблицями десяткової класифікації, 

бібліотекознавці рекомендували бібліотекарям-практикам зважати на вікові 

аспекти користувачів-дітей при систематизації та розстановці фонду. Виходячи 

з цього, і надалі виокремлюються видання для наступних груп читачів: для 
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дошкільників (0-6 р.) — <Д>; дітей молодшого шкільного віку (6-9 р.) — <мл>; 

дітей середнього шкільного віку (10-11 р.)— <с>; дітей старшого шкільного 

віку (12-15 р.) — <ст>; організаторів дитячого читання (вчителі, вихователі, 

викладачі, вчені, батьки тощо) — <В>. Ці вікові визначники в бібліотеках для 

дітей використовуються і сьогодні при систематизації за УДК. Умовні позначки 

на книгах дитячого фонду обов’язково застосовуються в бібліотеках, що 

спільно обслуговують і дорослих, і дітей. Вони є частиною основного 

(поличного) індексу і проставляються на книгах, в електронних каталогових 

записах, каталожних картках, книжкових формулярах та інших вихідних 

формах. 

Основою даного видання стали заняття «Віртуальної школи 

каталогізатора», підготовлені фахівцями НБУ для дітей протягом 2017-2019 

років. 17 занять, представлених на сайті бібліотеки, окреслюють методику 

систематизації за УДК, розкривають принципи її багатоаспектності, сприяють 

вдосконаленню навичок володіння прийомами індексування, уніфікації 

бібліографічних записів та їх обміну. Представлена у посібнику робоча схема 

УДК є об’єднаною та включає індекси для систематизації документів для дітей 

різного віку та організаторів дитячого читання. Кожна бібліотека може 

модифікувати робочу схему, враховуючи зміст фонду, вікову адресацію 

документів, інформаційні потреби користувачів тощо. 

Наші напрацювання та досягнення були б неможливі без плідної 

співпраці з Книжковою палатою України, яка має ексклюзивну ліцензію на 

випуск і розповсюдження видань УДК українською мовою. Консультації, 

спільні заходи, рецензування матеріалів, участь у навчаннях — це запорука 

успіху впровадження, актуалізації та вдосконалення УДК в бібліотеках для 

дітей. 
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Клас «0 ЗАГАЛЬНИЙ КЛАС. НАУКА ТА ЗНАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ. 
КОМПʼЮТЕРНА НАУКА. ІНФОРМАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОТЕЧНА 

СПРАВА. УСТАНОВИ. ПУБЛІКАЦІЇ» 

Загальний клас є ввідним до наступних розділів таблиць. 

У класі виокремлено наступні ділення: 

0 ЗАГАЛЬНИЙ КЛАС. НАУКА ТА ЗНАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ. КОМПʼЮТЕРНА НАУКА. 
ІНФОРМАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. УСТАНОВИ. 
ПУБЛІКАЦІЇ

00 Пролегомена. Загальні питання науки та культури 
001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці
002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство
003 Системи письма і писемності
004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних 
005 Управління. Менеджмент 
006 Стандартизація та стандарти
007 Системологія. Теорія систем. Теорія інформації та комунікації. Теорія керування / 

управління (кібернетика) 
008 Цивілізація. Культура. Прогрес
01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги
02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
030 Універсальні довідкові видання (як тема)
050 Серіальні видання. Періодика
06 Організації загального типу 
070 Газети. Преса. Журналістика
08 Видання змішаного змісту. Збірники
09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

До розділу <001> відносимо документи про науку в цілому, її роль в суспільстві та 
історію. Документи про окремі науки відносяться до відповідних галузевих розділів. 

У розділі виокремлено наступні ділення: 

001(091) Історія науки загалом 
001(092) Біографії вчених 
001-051 Професія вчений 
001.894 Винаходи та відкриття 
001.94 Опубліковані відомості про явища, які не одержали повного пояснення 

001(091) Історія науки загалом 

Для класифікації документів з історії окремих наук застосовується визначник форми 
(091). 

Наприклад: 51(091) – історія математики. 
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001(092) Біографії вчених 

Збираються документи про життя та діяльність вчених, що проявили себе в багатьох 
галузях знань. Наприклад, документи про діяльність українського історика, письменника і 
перекладача, одного з організаторів Академії наук України Агатангела Юхимовича 
Кримського – 001(092). 

Наприклад: 
Українські імена у світовій науці // Світ про Україну. — 1993. — 10 лют. — С. 13. 

<001(477)(092)> 
Брайсон Б. Краткая история почти всего на свете : [передмова з науково-популярної 

книги-енциклопедії з історії науки] / Б. Брайсон // Країна знань. — 2011. — № 9-10. — С. 11-
14. <001(091)> 

Онупрієнко В. І. Доля науки в Україні (кінець XIX ст.-30-ті роки XX ст.) : новий погляд 
на пробл. / В. І. Онупрієнко, Т. О. Щербань // Український історичний журнал. — 1993. — 
№ 4-6. — С. 3-13. <001(477)(091)> 

Верхратський С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський. — Київ : Здоров’я, 2011. — 
351 с. : фотогр. <616(091)> 

Філоненко М. Нанотехнології: історія виникнення й основні етапи розвитку : з історії 
науки / М. Філоненко, Г. Грищенко // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2013. — 
№ 8. — С. 30-34. <620(091)> 

Збірники загального характеру, що включають біографії вчених з різних галузей 
науки – 001(092). 

Наприклад: 
Голованов Я. К. Світочі науки : етюди про вчених / Я. К. Голованов ; худож. 

В. Аптекарєв ; з рос. пер. О. Підвишинська. — Київ : Веселка, 1970. — 215 с. : іл. <001(092)> 
«Жага науки була найсильнішою пристрастю цієї душі...» : наука в особистостях // 

Країна знань. — 2012. — № 1. — С. 19-20. <001(092)> 
Кралюк П. Врата його вченості : Михайло Ломоносов і Україна / П. Кралюк // День. — 

2011. — 18-19 листоп. — С. 9. <001(477)(092)> 

Біографії вчених відносяться до різних розділів, в залежності від роду діяльності особи, 
з використанням визначника форми (таблиця 1d) – (092). Біографії особистостей, що 
проявили себе в багатьох галузях знань – 929. 

Наприклад: 
Ковтун Г. О. Про хіміків / Г. О. Ковтун. — Київ : Академперіодика, 2006. — 262 с. : іл. 

<54(092)> 
Шаров І. Ф. 100 видатних імен України : навч. посіб. / І. Ф. Шаров. — Київ : 

Альтернативи, 1999. — 503 с. : фотогр. <929(477)> 

001.894 Винаходи та відкриття 

Документи про винаходи та винахідництво систематизуються: 
 документи універсального змісту – <001.894>; 
 окремі винаходи – комбінування індексу <001.894> та індексу відповідної галузі знань 

(через знак відношення двокрапку). 

Наприклад: 
<001.894:621> – винахід парового двигуна. 
Енциклопедія винаходів і відкриттів : від колеса до колайдера / авт. тексту М. Аллабі, 

Е. Дж. Бір, Дж. Кларк. — Київ : Махаон-Україна, 2012. — 495 с. : іл. <001.894(03)> 



7 

Клейборн А. Історія винаходів : для дітей від 10 р. / А. Клейборн ; іл. А. Ларкума. — 
Київ : Країна мрій : Компанія ОСМА, 2015. — 95 с. : іл. <001.894(091)(03)> 

Найкращий винахідник світу : 11 лютого – 170 років від дня народження Томаса Алва 
Едісона // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 1. — С. 57-58. <001.894(092)> 

Найталановитіші діти-вундеркінди нашого часу // Шкільна бібліотека. — 2017. — 
№ 1. — С. 59-60. <001.894-053.2-056.45> 

Носії двох пар очей : 4 березня – Міжнародний день очкарика // Шкільна бібліотека. — 
2017. — № 2. — С. 21-22. <001.894:61> 

Незамінна річ : 2 березня – Міжнародний день сірника // Шкільна бібліотека. — 
2017. — № 2. — С. 11-12. <001.894> 

Коли пролунало перше «алло»? : 3 березня – 170 років від дня народження Александера 
Белла // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 2. — С. 15-16. <001.894:654(092)> 

Твій світ : [цікаві винаходи : дрони – безпілотні літальні апарати] // Барвінок. — 
2017. — № 1. — С. 27. <001.894:62> 

001.94 Опубліковані відомості про явища, які не одержали повного пояснення 

Під індексом <001.94> збираються документи про аномальні явища, уфологію (НЛО). 

Наприклад: 
Аллен Д. Світ незбагненного : повна іл. енцикл. / Д. Аллен ; пер. з англ. Р. Фещенко. — 

Київ : Країна Мрій, 2008. — 144 с. : іл. — (Атласи та енциклопедії). <001.94(03)> 
Бренер Л. Таємничі місця сили України / Л. Бренер, К. Соляник ; фотографи 

А. Бондаренко [та ін.] ; модель Г. Харченко. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. — 
191 с. : фотогр. <001.94(477)> 

Загадки природи : чорні дірки, морський народ, Нессі та її родичі... / уклад. 
В. М. Скляренко [та ін.]. — Київ : Укрвидавполіграфія, 2015. — 318, [1] c. : іл. <001.94> 

Павлюк Н. Диявол, що тримає за хвіст : [явище «мертвої води» в океані] / Н. Павлюк // 
Географія для допитливих. — 2012. — № 3. — С. 18-22. <001.94> 

Шивала Ю. Повзуче каміння : планета Земля : [Долина Смерті у штаті Каліфорнія 
США] / Ю. Шивала // Колосок. — 2012. — № 12. — С. 32-39. <001.94> 

Снігова людина – мешканець непролазних лісів і високих гір// Маленький розумник. — 
2017. — № 2. — С. 2-3. <001.94> 

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство 

Під індексом збираються <002> документи загального характеру про книги та 
книгодрукування, історію книги та книгознавства в цілому, статистику випуску літератури в 
цілому, центри документації. 

Документи про поліграфічну промисловість, підготовку видань до друку та друк, 
діяльність видавництв – систематизуються до розділу <655 Поліграфічна промисловість. 
Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля>. Праці про рукописи та книги-
раритети – <09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги>. 

Наприклад: 
Афонін О. В. Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін, 

М. І. Сенченко ; Державна наукова установа «Книжкова палата України». — Київ : 
Книжкова палата України, 2009. — 277 с. <002> 

Книгознавство : термінолог. слов. : Редакційно-видавнича справа. Журналістика. 
Поліграфія. Видавничий бізнес. Інформаційно-бібліотечна діяльність / Національний 
педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова ; Інститут української філології ; уклад. 
Ю. В. Бондар [та ін.]. — Київ : Експрес-Поліграф, 2012. — 303 с. <002(03)> 
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Книга і друкарство на Україні / Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
ім. М. Т. Рильського ; Державна публічна бібліотека ; авт. кол.: О. і. Дей, Я. Д. Ісакович, 
Г. І. Коляда [та ін.] ; за ред. П. М. Попова. — Київ : Наукова думка, 1964. — 315 с. : іл., [6] 
окр. арк. іл. <002> 

Буряк С. Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2016 році (станом на 
1 грудня) / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 12. — С. 3-9. <002(477)> 

Шатрова М. Теорія книгознавства на початку XXI століття / М. Шатрова // Вісник 
Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 3-5. <002> 

003 Системи письма і писемності 

Збираються документи, що висвітлюють питання системи письма та писемності, знаки 
та символи, коди, графічне представлення думки, транслітерації, тайнопису, криптографії, 
стенографії, нетрадиційних систем письма: азбука Морзе, прапорцеві коди, штрих-коди 
тощо. 

Навчальні посібники (підручники, робочі зошити, прописи) для навчання письма, 
адресовані дітям дошкільного віку та учням 1 класу.  

Наприклад: 
Утевська П. В. Невмирущі знаки : історія виникнення писемності : нариси / 

П. В. Утевська ; худож. А. та О. Шоломії. — Київ : Веселка, 1976. — 264 с. : іл. <003> 
Драчук В. С. Дорогами тисячоліть : про що розповіли письмена : нариси /  

В. С. Драчук ; пер. з рос. В. Чуйка ; мал. Г. Бойко та І. Шалито. — Київ: Веселка, 1978. — 254 
с. : іл. <003> 

Коваль А. П. Життя і пригоди знайомих незнайомців : розповіді про мову /  
А. П. Коваль ; худож. М. Ємельянов. — Київ : Веселка, 1990. — 215 с. : іл. <003> 

Сулейменов О. О. Мова письма : погляд в доісторію - про походження писемности і 
мови Малого людства : пер. з рос. / О. О. Сулейменов ; ред. С. Зінчук. — Київ : Юніверс, 
2006. — 469 с. <003> 

Дем’янчук І. Іменини нашої абетки / І. Дем’янчук // Україна молода. — 2013. —  
23 трав. — С. 10. <003> 

Мікульонок І. О. Словесні товарні знаки, що стали іменами загальними / 
І. О. Мікульонок // Країна знань. — 2014. — № 7-8. — С. 38-42. <003> 

Плихневич Т. В. Дешифрування писемності майя : це цікаво / Т. В. Плихневич // Країна 
знань. — 2014. — № 6. — С. 32-35. <003> 

Як із крапок і тире постала мова // Шкільна бібліотека. — 2011. — № 3. — С. 42-43. 
<003> 

Скринька корисних вправ та завдань : 1 кл. : Українська мова. — Київ : Кристал бук, 
2016. — 16 c. : іл. — (Посібник для учнів). <(0.053.4)003> 

Запольська А. Т. Ігрова грамота : інтегр. курс навчання грамоти : 1 кл. : посіб.-зошит. 
Ч. 1. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2007. — 68 с. <(0.053.4)003> 

Примітка: Індекс <(0.053.4)003> сформований на основі прийнятого методичного 
рішення для систематизації документів для дошкільників та учнів 1 класів (віковий 
визначник <Д>). Комбінований індекс включає: 

 (0.053.4) – діти дошкільного віку(визначник форми документів для окремих категорій 
користувачів (таблиця 1d), що підрозділяється за визначником -05 осіб та особистих 
характеристик); 

 003 – індекс основних таблиць «Системи письма і писемності». 
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004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних 

Збираються документи про обчислювальну техніку та інформаційні технології. 

У розділі виокремлено наступні ділення: 

004.3 Апаратне забезпечення комп’ютерів
004.4 Програмне забезпечення 
004.7 Комп’ютерний зв’язок. Комп’ютерні мережі
004.8  Штучний інтелект 
004.9 Прикладні інформаційні (комп’ютерні) технології

Наприклад:  
Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : посібник / за ред. 

О. І. Пушкаря. — Київ : Академія, 2002. — 694 с. : іл. — (Альма-матер). <004(07)> 
Руденко В. Д. Комп’ютер та його програмне забезпечення : навч. посіб. / 

В. Д. Руденко ; худож. оформ. Д. А. Грека. — Київ : Фенікс, 2002. — 370 с. <004.4(07)> 

005 Управління. Менеджмент 

Збираються документи з загальних питань управління та управлінської діяльності, 
управління проєктами, керівництва, організаційного менеджменту, діловодства. 

Управління та менеджмент в окремих галузях діяльності – комбінування індексів 
відповідної галузі діяльності з додаванням (через двокрапку) індексу <005 Управління. 
Менеджмент>. 

Наприклад: 
<02:005> – менеджмент бібліотечної справи. 
Управління якістю. Сертифікація : навч. посіб. / Р. В. Бичківський [та ін.]. — Київ : 

Школа, 2005. — 429 с. <005> 
Стрельбіцький П. А. Управління персоналом : конспект лекцій : навч. посіб. / 

П. А. Стрельбіцький, О. В. Рарок, Л. А. Рарок ; Кам’янець-Подільський національний 
університет ім. Івана Огієнка, економічний факультет, кафедра управління персоналом і 
економіки праці. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І., 2015. — 176, [1] с. : іл. 
<005(07)> 

Олійник О. Б. Ділові папери : для шк., ліцеїв, гімназій / О. Б. Олійник. — Київ, 1999. — 
43 с. <005(07)> 

Бибик С. П. Ділові документи та правові папери : листи. Протоколи. Заяви. Договори. 
Угоди / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. — Харків : Прапор, 2012. — 493 с. — (Бібліотека державної 
мови). <005> 

006 Стандартизація та стандарти 

Збираються документи з теорії, принципів, правил застосування та рекомендацій щодо 
використання стандартів та інших видів нормативно-технічної документації. 

Стандарти в окремій галузі знань – комбінування індексів відповідної галузі знань з 
додаванням через двокрапку індексу <006 Стандартизація та стандарти>.  

Виокремлено ділення: 

006.9 Стандартизація ваги, мір та вимірювань часу
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Наприклад: 
Хойнацький М. Основи стандартизації / М. Хойнацький // Вісник Книжкової палати. — 

1996. — № 3. — С.17-19. <006> 

<02:006> – стандарти в галузі бібліотечної справи. 

006.9 Стандартизація ваги, мір та вимірювань часу 

Індекс використовується для систематизації документів з питань метрології, метричних 
систем, систем ваги та мір, визначення та стандартизації часу: часові пояси, різновиди 
календарів (юліанський, григоріанський тощо). 

Календар як вид серіального видання – 050, або як документ – визначник (059). 

Наприклад: 
Івановський М. П. Вчора, сьогодні, завтра / М. П. Івановський ; пер. з рос. 

Н. Лісовенко. — Київ : Дитвидав, 1961. — 222 с. : іл. <006.9> 
Корсунь А. О. Вимір часу від давніх-давен до сучасності / А. О. Корсунь. — Київ : 

Техніка, 2009. — 175 с. <006.9> 
Котра година? Діткам про час : для орг. дозвілля / авт. проекту й упоряд. Н. Книжник ; 

дизайн Т. Потапової. — Київ : Буквиця, 2015. — 63 с. : іл., [2] окр. арк. іл. — (Навчатись 
цікаво!) (Клуб «Академія Розумійка»). — Для дітей: 5+. <006.9> 

Годинні пояси [Карти] : для загальноосвіт. навч. закл. / Державна служба України з 
питань геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство 
«Картографія» ; ред. Ж. Є. Бонк. — 1 : 30000000. — Дніпропетровськ : ЛУНАПАК, 2015. — 
1 к. : кольор. ; 160х104. <006.9(084.3)> 

Смирнов В. Чи не застарів еталон кілограма? : наукова мозаїка / В. Смирнов // Фізика 
для допитливих. — 2012. — № 10. — С. 24-27. <006.9> 

Скляренко В. З історії календарів / В. Скляренко // Історія для допитливих. — 2012. — 
№ 12. — С. 2-5. <006.9(091)> 

Нас сім братів... : секретні файли про тебе : [дні тижня] / худож. К. Шалварова // 
Барвінок. — 2015. — № 9. — С. 20-21. <006> 

007 Системологія. Теорія систем. Теорія інформації та комунікації. Теорія 
керування / управління (кібернетика) 

Збираються документи загального характеру про кібернетику та «соціальну 
інженерію», зокрема, про автомати та роботи. 

Наприклад: 
Кулик Н. Інженерія починається... з роботів! : чудернацька наука / Н. Кулик // Освіта 

України. — 2014. — 17 листоп. — С. 12. <007> 
Андрієць Л. Про роботів : чи знаєш ти? / Л. Андрієць ; мал. В. Кавун // Малятко. — 

2016. — № 1. — С. 6-7. <007> 
Змагаються роботи, а виграють люди // Маленький розумник. — 2016. — № 3. — С. 2-

3. <007> 
Твій світ : [цікаві винаходи: лего-цеглини, «листоноша»-робот, гнучкий гаджет, 

наносвітильники] // Барвінок. — 2016. — № 3. — С. 27. <007> 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

Збираються документи загального характеру, що висвітлюють питання розвитку 
цивілізації та культури. 
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Наприклад: 
Султанов Ю. І. Людина та цивілізація / Ю. І. Султанов, Н. В. Мафтин, 

О. Я. Мариновська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 
2000. — № 4. — С. 7-13. <008> 

Біляк О. В. Культурологія : навч. посіб. для студентів... / О. В. Біляк, Н. Й. Феделеш ; 
уклад. авт. — Мукачеве : Ліра, 2015. — 168 с. <008(07)> 

Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, 
В. Ф. Шевченко. — Київ : Україна, 2012. — 384 с. — Випущено на зам. Держ. ком. 
телебачення і радіомовлення України за прогр. «Українська книга» 2012 р. <008(03)> 

Шейко В. М. Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу 
глобалізації : монографія / В. М. Шейко, М. В. Александрова ; Інститут культурології Акад. 
мистец. України. — Київ : Інститут культурології АМУ, 2009. — 311 с. : іл. <008(477)> 

Богуцький Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : 
монографія / Ю. П. Богуцький ; Інститут культурології Академії мистецтв України. — Київ : 
Інститут культурології АМУ : Веселка, 2008. — 199 с. : іл. <008> 

 
01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 

У розділі виокремлено наступні ділення: 

01(091) Історія бібліографії 
01(092) Біографії вчених-бібліографів
01(477) Бібліографія в Україні 
011/015 Універсальні і загальні бібліографії
016 Галузеві бібліографії 
017/019 Каталоги 

Збираються документи про бібліографію як галузь знань (теорія, практика, методика, 
організація, історія, бібліографічні організації, бібліографічна діяльність, бібліографічні 
дослідження), а також бібліографічні посібники. 

Наприклад: 
Бібліографознавство: теорія і практика : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв, Нац. 

парламент. б-ка ; КДІК. — Київ, 1997. — 154 с. <01> 
Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка / Н. В. Стрішенець ; 

Національна Академія наук України ; Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. — Київ, 
1997. — 143 с. <01(477)(092)> 

Гажаман Н. О. Жанри бібліографічних посібників : [із збірки «Книга творить 
людину»] / Н. О. Гажаман // Шкільна бібліотека. — 2012. — № 21-22. — С. 58-60. <01> 

Черепуха Л. Дослідження з бібліографознавства і документології / Л. Черепуха // 
Бібліотечний вісник. — 2012. — № 6. — С. 31-32. — Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. Н. 
Библиографоведение. Документология : сборник статей / Г. Н. Швецова-Водка. — 
Saarbrucken, Germany : Palmarium Academic Publishing : LAP LAMBERT Academic Publishing, 
2012. — 372 с. <01> 


