
УНІВЕРСАЛЬНА
ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ

(УДК)

Методика 
визначення
індексів для 
документів



ПРИНЦИП ПОБУДОВИ УДК
- ІЄРАРХІЧНИЙ ПРИНЦИП

- МЕТОД ФАСЕТНОГО АНАЛІЗУ



СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ УДК

• Основна таблиця

• Допоміжні таблиці

• Алфавітно-
предметний

покажчик (АПП)



ОСНОВНА ТАБЛИЦЯ УДК
• За десятковою системою всю сукупність знань розділено на 10 основних

класів:

0    Загальний клас

1    Філософія. Психологія

2    Релігія. Теологія (богослов'я) 
3    Суспільні науки 

4    (вільний з 1961 р.) 

5    Математика. Природничі науки 

6    Прикладні науки. Медицина. Техніка

7    Мистецтво.  Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри.  
Спорт 

8    Мова. Мовознавство.  Художня література.  
Літературознавство

9    Географія. Біографії. Історія



ДОПОМІЖНІ ТАБЛИЦІ УДК
(складаються з таблиць знаків, 

визначників, нотацій)

• Таблиця 1а. Знаки з'єднання: приєднання +, поширення / 

• Таблиця 1b. Знаки відношення :, закріплення послідовності ::, 
• групування [ ] 
• Таблиця 1с. Загальні визначники мови =… 

• Таблиця 1d. Загальні визначники форми документів (0…) 

• Таблиця 1е. Загальні визначники місця (1/9) 

• Таблиця 1f. Загальні визначники рас, етнічних груп та народів (=…) 

• Таблиця 1g. Загальні визначники часу    “…” 

• Таблиця 1h. Запозичені нотації. Нотації не з УДК *, А/Я, A/Z

• Таблиця 1k. Загальні визначники основних характеристик (властивостей, 
матеріалів, процесів, відношення, зв‘язків та дій, осіб)    -0…



Знаки об'єднання класів



ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКІВ З’ЄДНАННЯ 

• Приєднання + (плюс)

622+669](477) Гірничодобувна промисловість

та металургія в Україні
622 Гірнича справа

669      Металургія

(477) Визначник форми документу– країна--Україна

Поширення / (навскісна риска)

394.2/.3 Народні гуляння з іграми та

хороводами
394.2 Національні свята. Народні свята. Народні гуляння

• 394.25 Карнавали. Маскаради

• 394.26 Вихідні дні, святкові дні

394.3 Ігри. Хороводи. Танці. Бали



ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКІВ ВІДНОШЕННЯ
Просте відношення : (двокрапка) виражає зв’язок

двох або більше тем, взаємопов’язаних за суттю

Імунодіагностика 612.017:616-071
612.017 - Імунітет

616-071 – Клінічне дослідження. Обстеження. Діагностика

Замки як об ‘єкт туризму 338.483.12:728.81
338.483.12 - Економіка туризму. Культурні ресурси

728.81 - Архітектура. Укріплені та неукріплені замки

Закріплення послідовності  :: (подвійна 
двокрапка). ЗАКРІПЛЮЄ ПЕВНИЙ ПОРЯДОК ДВОХ І БІЛЬШЕ

КОМПОНЕНТІВ, ЩО РОБИТЬ ЙОГО НЕЗВОРОТНИМ

Фотозйомка бойових дій 77.044::355.4
77.044 - види зйомок залежно від об’єкта. Репортажне фото

355.4 – Практика воєнних операцій. Тактика. Стратегія

Воєнна фотографія 77.044::355



Знак групування  [...] (квадратні дужки)

Цікаві наукові факти з фізики та

хімії

001::[53+54]

Наука фізика хімія

Міжнародна спілка теоретичної та

прикладної хімії

061.2(100):[54+66]

Громадські   міжнародні     хімія       хімічна технологія

організації                      теоретична



10

(ДСТУ 6096:2009 . Універсальна десяткова 

класифікація (УДК). Приложение А “…дужки 

допускається випускати”

Історія національного руху в Україні  

94:329.73](477)
94 - Історія
329.73 – Національні рухи

(477) – визначник країни - Україна

Знак групування ...]…[…  або [...] (квадратні дужки)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ



Знаки загальних визначників



ПРИЄДНАННЯ ВИЗНАЧНИКА ДО ОСНОВНОГО ІНДЕКСУ

Загальні визначники мови позначають мову або лінгвістичну форму
документа, зміст якого виражено основним індексом УДК.

Визначники мови, як правило, ставляться після основного індексу
УДК, але можливі випадки, коли вони ставляться всередині або навіть
попереду складного індексу (при необхідності згрупувати документи
за мовними ознаками, а не за їх змістом).

Багатомовні документи позначати за допомогою =00 
або за допомогою визначників окремих мов, розташованих у 
висхідному  порядку. 

53(035)=00 Багатомовний довідник з фізики

=161.1 – Російська мова

=161.2 – Українська мова

=111 – Англійська мова

=112.2 – Німецька мова

53(035)=111=112.2=161.2  Довідник з фізики англійською, 

німецькою та українською мовами

ТАБЛИЦІ Iс / Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ

=...   Таблиця Iс. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МОВИ



ТАБЛИЦІ Iс / Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ

Загальні визначники форми означають форму або вигляд

документів. Вони не використовуються для відображення змісту

документів. Визначники форми звичайно розташовують після

основного індексу УДК, але в необхідних випадках всі документи одного

виду або форми (або їх замінники), можуть бути згруповані разом під

відповідним визначником форми документа.

Рукоділля: Довідник з рукоділля 746(035)

Довідник з рукоділля для жінок 746(035.055.2)

Популярний довідник з рукоділля для жінок   746( 035.055.2.062)

де (035) — довідники,
(0.055.2) – документи для жінок

(0.06) Документи залежно від рівня викладу та доступності

(0.062) — З елементарним, популярним викладом

(0...)   ТАБЛИЦЯ ID. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ



ТАБЛИЦІ Iс / Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ

ВИЗНАЧНИКИ, ЯКІ  ЧАСТІШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ 
ІНДЕКСАЦІЇ  ДОКУМЕНТІВ  У БІБЛІОТЕЦІ ЧНУ

(03) – ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

(031) – ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

(038) – СЛОВНИК

(062.552) – ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, НАУКОВІ ЗАПИСКИ..

(063 ) – ЗБІРНИК НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

(07) – Посібники для викладання, навчання та практичної 
підготовки
(072) – Методичний посібник
(075) – Навчальний посібник /підручник  в цілому
(075.2) – Навчальний посібник / підручник  для середньої 

школи
(075.8) – Навчальний посібник / підручник для ВНЗ
(076) – Практикум, збірник задач
(076.6) - Хрестоматія

(0...)   ТАБЛИЦЯ ID. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ



ПРИЄДНАННЯ ВИЗНАЧНИКА ДО ОСНОВНОГО ІНДЕКСУ

Загальні визначники місця застосовуються для позначення
географічного розташування, місцезнаходження або іншого
просторового аспекту предмета, вираженого основним індексом.

(1-2) Найнижчі адміністративні одиниці. Населені пункти
(1-21) Муніципалітети. Міський... Міські райони
(1-22) Селищні общини, округи. Сільський… Сільські райони
(1-25) Центри штатів, областей. Адміністративні центри, столиці

держав
(477) Україна
(477-25) Столиця України - Київ
(477.46) Черкаська область
(477.46-21) Міста Черкаської області
(477.46-21Сміла) Місто Сміла

(477.46-22) Села Черкаської області
(477.46-22Іркліїв) Село Іркліїв

Історія села Руська Поляна   94 (477.46-22Руська Поляна)
Історія українського села       94(477-22)

(1/9)  ТАБЛИЦЯ IE. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ



ТАБЛИЦІ Iс / Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ



ТАБЛИЦІ Iс / Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ

Використовувати для позначення понять, представлених

основними індексами УДК, відповідно до дат, періодів часу або інших

аспектів часу. Вони не відображають дату публікації документа, що є

предметом каталогізації. Неієрархічну нумерацію вводять за

допомогою # (знак "решітка") або * (астериск),

"...“ ТАБЛИЦЯ IG. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ЧАСУ



Таблиця 1h. Запозичені нотації. 
Нотації не з УДК

Запозичені позначення * (зірочка, 
астериск), нотація не з УДК

За допомогою зірочки (астериска) до індексу УДК
приєднуються нотації (не з УДК) у вигляді літер, слова, знака,
числа, номера тощо, запозичених з інших джерел. Такі нотації
використовуються для деталізації теми, а зірочка дає змогу
відокремити їх від індексів УДК. За допомогою зірочки можна
також приєднувати нотації для позначення відсутніх в УДК
понять

• УКРАЇНА у 1917-1920 роках      94(477)’’1917/1920”
або використати запозичення для зручності у розстановці 

документів                           94(477)*611      
запозичення з ББК

• Первісна історія України                           94(477)*2
• Давня історія україни 94(477)*3
• Період Київської Русі                                 94(477)*41

• Новітня історія України (з 1917 р.)            94(477)*6



Таблиця 1h. Запозичені нотації. 
Нотації не з УДК

Алфавітне підрозділяння А/Я, A/Z
Алфавітне підрозділяння власних назв, акронімів

та абревіатур можна приєднувати безпосередньо до
індексів УДК без зірочки й проміжку.

Алфавітне підрозділяння загальних визначників
місця (Табл. 1е) необхідно розміщувати в дужках. Для
зручності рекомендується використання
стандартних абревіатур замість повних назв

(477.41-21Ірпінь) Місто Ірпінь (або скороч. Ірп)

027.625.022(477)НБУД
Національна бібліотека України для дітей

378.4(477.46-25)ЧНУ
Черкаський національний університет



СПЕЦІАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ

Спеціальні визначники -1/-9, .01/.09 та '0/'9 мають обмежені сфери

застосування. Кожен з цих видів визначників застосовувати для

позначення характерної деталізації, що повторюється в тих розділах

основної таблиці, для яких вони розроблені та в яких розміщені. Таким

чином, на відміну від загальних визначників (допоміжна Табл. I), група

спеціальних визначників з однією й тією самою нотацією може мати

різне значення в різних розділах УДК, наприклад -3 в 54, 62 та 82; .02 в

06, 334, 53, 54, 57, 621.3, 629, 656, 66, 677 та 7. Однак в одному розділі

вони завжди означають однакові характеристики, що повторюються

незалежно від того, чи вони використовуються з основним індексом

УДК, чи додаються до підрозділів цього індексу.



Спеціальні визначники
Спеціальні визначники пропонуються на початку 

розділів. Їх розрізняють за символами:

• -1/-9 Визначники з дефісом

(крім -0 — Загальні визначники з дефісом

(використовують для аналізу, позначення функцій); 
• .01/.09 Визначники з крапкою нуль 

(використовують для розширення основного індексу); 
• '0/'9 Визначники з апострофом (синтетична, 

інтегруюча роль, для визначення більш конкретних складних

понять).









С дефісом: 2-Релігія; 364-Соціальна допомога; 
51-Математика; 52-Астрономія; 51-Хімія;
62-Машинобудування; 81-Мовознавство;
82-Літературознавство; 903-Археологія;

Наприклад: 
51-8 Математичні ігри та дозвілля
510.6-8 Ігри та веселі вправи з математичної логіки
512-8 Ігри та веселі вправи з алгебри
- С апострофом: 81-Мовознавство; 82-Літературознав-

ство; 903-Археологія;
Наприклад:
81’34  Фонетика
811.161.2’34  Фонетика української мови
811.111’34 Фонетика англійської мови

-С астеріксом *: 63-Сільське господарство
630*2  Лісівництво

-У всіх інших відділах використовують спеціальні визначники з 
крапкою
37.016 Курс навчання. Предмети будь-якого ступеня освіти
373.5.016:51   Методика навчання математики в середній школі
378.016:51   Методика вивчення математики у вищій школі



СХЕМА ПОСЛІДОВНОСТІ ПРИЄДНАННЯ 

СКЛАДОВИХ ІНДЕКСУ

• ОСНОВНИЙ ІНДЕКС (ТАБЛ.)        ‘1/’9          .01/.09           -1/-9         

-02/-05             (1/9)           “…”             = …               (= …)               

(0…)                         ДАНІ  ВИЗНАЧНИКИ  МОЖНА  МІНЯТИ  МІСЦЯМИ

Спеціальний 
визначник з 
апострофом

Спеціальний 
визначник з 

крапкою нуль

Спеціальний 
визначник з 

дефісом

Загальні 
визначники з 

дефісом

Країна, 
місцезнаход-

ження
Час

Мова 
документу

Національність 
народ,етнічні 

групи

Форма 
документу



Основним завданням методики є забезпечення

одноманітності підходів до створення індексів.

При цьому, необхідно враховувати:

1) Розташування фондів

2) Специфіку фондів кожної бібліотеки

3) Індексувати документ за його основним

змістом.
4) Індекс на книгу (поличний) має бути 

коротшим (простим), ніж індекс на 

статтю (повний,складний)



Приклади індексування документів

• УДК  321.01(075)

321 – Форми політичної 

організації. Держава як 

політична влада

321.01 – Загальна теорія 

держави.  Теорія та 

філософія влади

(075) – визначник форми 

документа. Навчальний 

посібник

321.01(075)



УДК 

352.071:323.172](477)
35 – Адміністративне 
управління

352 – Місцеве 
свмоврядування

.071 – спеціальний 
визначник –
Адміністративні органи, 
розвиток, запровадження, 
діяльність

32 – Політика

323 – Внутрішня політика

323.172 – Автономія,  
децентралізація влади

ПОЛИЧНИЙ ІНДЕКС

УДК     

352.071(477)

352.071(477)



УДК

94(477-22)”04/1917”

94 – Історія

(477) – загальний визначник 
місця – країна – Україна

(1-22) – загальний визначник 
місця – сільська місцевість

(477-22) – українське село

“04/19” – загальний визначник 
часу – від V ст. до XX ст. або
можна визначити більш
конкретно:

‘’04/1917”

ПОЛИЧНИЙ ІНДЕКС

УДК

94(477-22)*46/*6
Згідно методичного рішення 
позначення періодів в історичних 
документах

94(477-22)*46/*6



УДК 

395-027.561:339.9.012.3

395 – Етикет, правила 

поведінки

-027.561 – загальний 

визначник  -професійний, 
професіональний, діловий

(075.8) – загальний визначник 

форми документа – навчальний 

посібник для ВНЗ

339.9 – Міжнародна економіка

33.012.3 – спеціальний 

визначник  розділу економіки –

економічні системи згідно 

форми власності – приватний  і 

державний бізнес

ПОЛИЧНИЙ ІНДЕКС

УДК

395-027.561(075.8) або

395(075.8) 

395(075.8)


