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ЗАКОН УКРАЇНИ «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу» 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Бібліотечна справа 

Бібліотечна справа - складова частина інформаційної, виховної, культурно-
освітньої діяльності, що включає комплекс державних, громадських, наукових та 
практичних заходів, які забезпечують організацію діяльності бібліотек, їх науково-
дослідну і методичну роботу, а також підготовку бібліотечних фахівців. 

Стаття 2. Бібліотека 
Бібліотека - це бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і науково-
допоміжний соціальний інститут, що забезпечує акумуляцію і загальнодоступність 
документально-інформаційних ресурсів (книг, документів та інших носіїв 
інформації) , які містять і зберігають знання, набуті в процесі розвитку людства, 
сприяють піднесенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства. 
Бібліотеки можуть мати статус юридичної особи або входити до складу 
юридичної особи. 

Стаття 3. Основні напрями бібліотечної діяльності 
Основними напрямами бібліотечної діяльності є формування, зберігання 
документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування. 



Формування фондів 

Бібліотечний фонд – це впорядкована сукупність документів, 
зібраних в бібліотеці відповідно до її функцій і завдань для зберігання та 
представлення їх читачам. 

Технологічні процеси формування бібліотечного фонду:  

• моделювання,  

• комплектування, 

• облік,  

• обробка документів,  

• каталогізування,  

• розміщення та розстановка фонду,  

• організація його зберігання,  

• використання фонду,  

• управління фондом. 



Формування фондів 
Комплектування та наукова обробка літератури основна функція бібліотеки, здійснення якої 

забезпечує науково-обґрунтоване комплектування бібліотечного фонду з урахуванням 
інформаційних потреб користувачів, облік та обробку документів, організацію 
довідково-бібліографічного апарату бібліотеки (АК, СК, ЕК). 

Бібліотекар в рамках виконання цієї функції: 
• Здійснює поточне комплектування та доукомплектування бібліотечного фонду.  
• Вивчає книжковий ринок України, слідкує за цінами з метою орієнтування у механізмі 

сучасного ціноутворення.  
• Переглядає видавничу і книготоргову інформацію та відбирає для поповнення фонду 

необхідні видання, оформляє замовлення.  
• Проводить прийом, облік документів, що надійшли до бібліотеки, забезпечує їх 

організацію.  
• Відповідає за правильність ведення інвентарного обліку фонду як в друкованому, так і в 

електронному форматі(якщо ведеться).  
• Звітує перед бухгалтерією за використані кошти, передає відповідну документацію на 

нові надходження і вилучені документи.  
• Здійснює пошук нових джерел комплектування, що дає змогу раціонально і економно 

витрачати кошти. 
• Здійснює списання документів з фонду бібліотеки на основі діючих законодавчих і 

нормативних актів, контролює обґрунтованість списання. 



Моделювання фонду 

Модель бібліотечного фонду - ідеальний умовний образ, що відображає реальний або 
бажаний стан фонду. 

Є чотири види моделювання фонду: 
• Описова модель; 
• Бібліографічна модель; 
• Кількісна модель; 
• Тематико-типологічна (структурна) модель. 

Тематико-типологічна модель, на відміну від математичної, не містить точного, 
бібліографічного переліку документів, які повинні бути в бібліотечному фонді. Основа такої 
моделі - тематико-типологічний план (ТТП), який чітко визначає межі профілю документів, 
що є у фонді, параметри документів. Структурні моделі бібліотечного фонду відображають 
профіль документного фонду і допомагають у плануванні, відборі документів для 
бібліотечного фонду. 

При розробці моделі БФ визначається не тільки якісний, профільний склад фонду, а й 
визначаються кількісні параметри фонду: екземплярність, оптимальний обсяг всього фонду 
і підфондів. 

ТТП має оновлюватися раз на 5 років.  



Комплектування фонду 

Комплектування фонду – це відбір, замовлення та 
придбання документів, які відповідають функціям бібліотеки, 
інформаційним потребам та читацькому попиту її 
користувачів. 

Є три види комплектування:  

Поточне (поповнення фонду поточними виданнями); 

Ретроспективне (придбання документів за минулі роки, 
яких недостає у фонді); 

Рекомплектування (вивільнення фонду від застарілих за 
змістом, зношених, і зайвих дублетних екземплярів). 



Облік фонду 

Основні документи з обліку фонду: 

• НАКАЗ Міністерства культури  і туризму України N 22 «Про 
затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в 
бібліотечних фондах» від 03.04.2007 р. 

• Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 “СИБИД. БІБЛІОТЕЧНА 
СТАТИСТИКА”. Дата введення 2002-01 -01.  

• ДСТУ ISO 2789:2016 Інформація та документація. Міжнародна 
бібліотечна статистика (ISO 2789:2013, IDT) (переклад стандарту в 
редакції 2006 року, мова: російська)  

Облік фонду – це комплекс операцій, що забезпечують фіксацію 
відомостей про величину, склад, рух та збереження фонду. 

Облік бібліотечного фонду включає: приймання документів, їх 
маркування, реєстрацію при надходженні, переміщенні, вибутті, а також 
перевірку наявності документів у фонді. 



Облік фонду 

Основними одиницями обліку фонду для всіх видів 
видань (крім газет) та неопублікованих матеріалів є: назва та 
примірник. 

Додатковими одиницями обліку фонду є:  
Річний комплект – сукупність номерів періодичних 

видань за рік, що приймається за одну облікову одиницю; 
Метрополиця – міжнародна одиниця обліку величини 

фонду, що вимірюється як 1 м стелажної полиці; 
Підшивка (палітурна одиниця) – сукупність номерів 

періодичних видань (документів), зшитих, переплетених чи 
скріплених у інший спосіб в одне ціле, що приймають за 
одиницю обліку фонду. 



У бібліотеці існує два види обліку: сумарний та інвентарний. 
1) сумарний облік - це облік документів що надійшли до бібліотеки 

або вибули з неї згідно з одним супровідним документом (накладна, акт 
та ін.). Журнальні та газетні видання вносяться на підставі річного 
підсумкового акту приймання видань (без зазначення ціни).  

Основними одиницями обліку книг є кількість назв та примірників 
(кожний окремий том багатотомника обраховується як окрема назва). 
Для журналів – це примірник та назва видання за всі роки передплати, 
незалежно від зміни назви журналу. Для газет - кількість річних 
комплектів та її назва. Аудіовізуальні документи, електронні видання 
обліковуються за правилами обліку книг.  

Сумарний облік здійснюється в «Книзі сумарного обліку бібліотечного 
фонду», яка складається з трьох частин:  
• частина І - надходження до фонду;  
• частина ІІ - вибуття з фонду;  
• частина ІІІ - підсумки руху бібліотечного фонду.  

Підсумки руху бібліотечного фонду в обов’язковому порядку 
обраховуються за рік і підлягають звірянню з бухгалтерією.  



2) індивідуальний облік документів - це реєстрація кожного документу, який 
надходить до бібліотеки (крім аркушевих, карткових видань, буклетів, плакатів, 
поштових карток). Однією з форм індивідуального обліку є інвентарна книга. До 
інвентарної книги записуються лише ті видання, вартість яких приймається на 
баланс бібліотеки. Кожний примірник, що підлягає індивідуальному обліку, 
отримує інвентарний номер, який закріплюється за документом на весь період 
його перебування у фонді бібліотеки. Інвентарний номер проставляється на 
титульній сторінці або на її звороті та на 17-й сторінці.  

 Індивідуальний облік аудіовізуальних документів та електронних видань 
відбувається в окремій інвентарній книзі «Аудіовізуальні документи й електронні 
видання», періодичних видань - в «Реєстраційній картотеці періодичних видань».  

В облікових документах забороняється підчищення та заклеювання 
помилкових записів. Помилкові записи закреслюються, вище над закресленим 
робиться правильний запис. У примітках підтверджується вірність нового запису 
за формою: «Виправленому вірити», дата, підпис завідувача бібліотеки або 
особи, відповідальної за ведення облікової документації. Зміни, що вносяться до 
облікових документів, здійснюються з дозволу керівництва і документально 
оформлюються за розпорядженням, службовою запискою тощо. 

Переписування інвентарних книг та переінвентаризація (зміна інвентарних 
номерів) бібліотечного фонду не дозволяється. Документація, за якою 
здійснюється облік, підлягає зберіганню як документ суворої звітності.  



Списання документів 

Списання документів з бібліотечного фонду оформляється актом про списання (НАКАЗ 
Міністерства фінансів України № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання 
основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 
13.09.2016 р.), фіксується в "Книзі сумарного обліку" (ч.II) та у формах індивідуального 
обліку фонду. 

Списання документів з фонду здійснюється з причин (Наказ Міністерства фінансів 
України № 11 «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів 
державного сектору» від 23.01.2015 р.):  
• не придатні для подальшого використання (пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного 
лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не 
можуть бути реалізовані)); 
• морально або науково застарілі; 
• фізично зношені; 
• документи тимчасового зберігання; 
• втрата користувачем або абонентом міжбібліотечного абонемента (заміна); 
• зниклі з відкритого доступу до бібліотечного фонду. 

На кожну причину списання складається окремий акт за певною формою. Акти на 
вибуття мають бути підписані не менше ніж трьома особами і  затверджуються  
керівництвом при наявності документів, що підтверджують причину списання. 



Перевірка фонду 

Контрольна функція обліку фонду реалізується через перевірку. Перевірка 
фонду – це визначення наявності зареєстрованих в обліковій документації видань 
та інших документів у бібліотечному фонді. Перевірка здійснюється шляхом звірки 
облікової документації (інвентарні книги, генеральний каталог, контрольна 
картотека та ін.) з фондом. 

У відповідності до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 р. 
“Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань” 
обов’язкова перевірка фонду відбувається у термін (стаття 10):  Інвентаризація 
бібліотечних фондів за рішенням керівника підприємства за встановленим ним 
графіком може проводиться протягом року. Інвентаризація книжкових пам’яток 
проводиться щороку. За наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тис. 
одиниць інвентаризація може проводитись протягом п’яти років з охопленням 
щорічно не менше 20 відсотків одиниць, а понад 500 тис. одиниць - протягом 
десяти років з охопленням щорічно не менше 10 відсотків одиниць. 

У статті 7 вказані причини обов’язкової перевірки фонду. 



Терміни зберігання облікових 
документів 

Строки зберігання документів проставлено у таблиці Переліку типових документів, що створюються під час 
діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із 
зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року 
№ 578/5 (далі — Перелік). 

Витяг з Розділу І «Документи, що створюються в управлінській діяльності» Переліку 

7.6. Організація роботи відомчої бібліотеки, довідково-інформаційного фонду 

Номер 

статті 
Види документів 

Строк 

зберігання 
Примітка 

799 
Плани комплектування бібліотечного фонду (БФ) і довідково-

інформаційного фонду (ДІФ) 

3 р.   

800 Довідки про роботу бібліотек і ДІФ 3 р.   

801 
Документи (списки, каталоги, звіти) про оформлення річної 

передплати на літературу 

1 р.
1
 

1
Після отримання передплатної 

літератури 

802 Акти, протоколи перевірок роботи бібліотек, ДІФ 1 р.
1
 

1
Після наступної перевірки 

803 Акти, протоколи інвентаризаційної перевірки БФ і ДІФ 1 р.
1
 

1
Після наступної перевірки 

804 Щоденники роботи бібліотек 3 р.   

805 
Інвентарні книги До ліквідації 

бібліотеки 

  

806 
Книги сумарного обліку До ліквідації 

бібліотеки 

  



Терміни зберігання облікових 
документів 

Номер 

статті 
Види документів 

Строк 

зберігання 
Примітка 

807 
Картотеки періодичних видань До ліквідації 

бібліотеки 

  

808 
Супровідні документи (накладні, описи, списки) на літературу, 

що надходить до бібліотек 

До ліквідації 

бібліотеки 

  

809 
Книги обліку літератури, загубленої читачами, і тієї, що 

прийнята замість неї 

3 р.   

810 
Прибуткові акти на літературу, одержану безкоштовно або без 

супровідних документів 

3 р.
1
 

1
Після перевірки БФ 

811 
Акти передання видань з основного фонду в депозитарний та 

обмінний фонди бібліотеки 

3 р.   

812 Акти списання книг 10 р.   

813 Акти списання періодичних видань 3 р.   

814 Акти, списки літератури, одержаної за книгообміном 5 р.   

815 
Листування про організацію роботи бібліотек і ДІФ, 

комплектування БФ і ДІФ 

3 р.   

816 
Листування про проведення перереєстрації і впорядкування 

БФ 

1 р.   



Терміни зберігання облікових 
документів 

Номер 

статті 
Види документів 

Строк 

зберігання 
Примітка 

817 
Каталоги (електронні бази даних) книг (систематичні, 

алфавітні, предметні) 

До ліквідації 

бібліотеки 

  

818 
Договори на міжбібліотечне абонементне обслуговування 1 р.

1
 

1
Після закінчення строку дії 

договору 

819 Журнали обліку запитів за міжбібліотечним абонементом 1 р.
1
 

1
Після закінчення журналу 

820 
Бланки-замовлення на одержання літератури за 

міжбібліотечним абонементом 

1 р.   

821 
Картки обліку і одержання літератури за міжбібліотечним 

абонементом 

3 р.   

822 Вимоги читачів на літературу 1 р.   

823 Журнали реєстрації бібліографічних довідок 1 р.
1
 

1
Після закінчення журналу 

824 Журнали обліку консультацій 1 р.
1
 

1
Після закінчення журналу 

825 
Формуляри читачів Доки не мине 

потреба 

  

826 
Картотеки формулярів читачів 3 р.

1
 

1
Після перереєстрації читачів і 

повернення книг 

827 Книги читацьких відгуків 1 р.
1
 

1
Після закінчення книги 



Обробка та розстановка фонду 

За обліком слідує обробка документів – комплекс операцій з підготовки документів до 
зберігання та використання. 

Облікований і оброблений фонд має потребу у розміщенні. 
Раціональне розміщення та розстановка фонду мають забезпечити оперативне та 

якісне обслуговування читачів, сприяти довгочасному забезпеченню та ефективному 
використанню фонду доцільному завантаженню корисних площ фондосховища. 

Розстановка документів безпосередньо на бібліотечних полицях – заключний етап 
розміщення фондів. 

Розрізняють дві основні групи видів розстановок бібліотечного фонду: 
• Розстановки змістовного типу (систематична, тематична, предметна); 
• Розстановки формального типу (абеткова, географічна, хронологічна, мовна, форматна, 
нумераційна). 

Як правило, види розстановок застосовуються в різних поєднаннях. Наприклад, 
абетково-хронологічна, форматно-інвентарна, систематично-абеткова і т. ін. 

Систематично-абеткова розстановка – найбільш поширений вид розстановки. 
Документи розставляються за галузями знань, а всередині – за алфавітом авторів або 
заголовків. 



Каталогізація 

Каталогізація – це сукупність процесів, що забезпечують 
створення і функціонування бібліотечних каталогів. Останні є 
сукупністю бібліографічних записів, що розташовуються за 
певними правилами та розкривають склад та зміст фонду 
бібліотеки. 

Каталогізація включає процеси аналітико-синтетичної 
переробки інформації (АСПІ), процеси організації, ведення і 
редагування каталогів, управління системою каталогів та 
технічними процесами каталогізації. 

Процеси АСПІ: 
• складання бібліографічного опису, 
• систематизація, 
• предметизація. 



Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. 

Бібліографічний опис містить бібліографічні відомості про документ, наведені за 
визначеними правилами, що встановлюють наповнення і порядок послідовності зон і 
елементів, та призначені для ідентифікації і загальної характеристики документа (ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис”). 

 
Функції бібліографічного опису: 

- ідентифікаційна – дає змогу виявити тотожність кількох копій документа, не маючи їх 
перед очима, відрізнити видання одне від одного; 
- пошукова – дає можливість розшукати потрібний документ за характерними для нього 
ознаками; 
- вибору – дає можливість вибрати із запропонованих бібліографічних відомостей ті, 
котрі відповідають запитам користувачів; 
- інформаційна – інформує про твір, його формальні ознаки, читацьке призначення, 
якоюсь мірою і про зміст тощо; 
- сигнальна – повідомляє про появу нового видання, його вихід з друку, про 
надходження книги до бібліотеки, книготорговельної мережі; 
- обліково-реєстраційна – здійснює облік і реєстрацію документів як на 
загальнодержавному рівні, так і на рівні тієї чи іншої установи; 
- організаційна – формальні ознаки документів можуть служити основою для 
групування записів у конкретному пошуковому масиві. 



Стандартизація бібліографічного опису 

1. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления [Текст] : ГОСТ 7.82-2001. – Введ. впервые. – [Введ. 2002.07.01]. – Минск : Межгос. Совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. – 31 с. – (Межгосударственный стандарт) (Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

2. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила [Текст] : ГОСТ 
7.12-93. – М. : Госстандарт России, 1995. – III, 16 с. – (Межгосударственный стандарт) (Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу). 

3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006. – [введ. 2007-07-01 ; чинний від 2008-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – 
(Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Стандарт 
набув чинності відповідно до наказу № 10 від 16 січня 2008 р. Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики.  

4. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – 
[Чинний від 2008-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – III, 7 с. – (Національний стандарт України) 
(Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). 

5. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами [Текст] : 
ДСТУ 7093:2009 : (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD). – [Уведено вперше чинний від 
2010–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 82 с. – (Національний стандарт України) (Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).  

6. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення [Текст] : ДСТУ 2394-94. 
– [Чинний від 1995–01–01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – II, 89 с. – (Інформація та документація) 
(Державний стандарт України). 

7. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила [Текст] : ДСТУ 3582–
97. – К. : Держстандарт України, 1998. – 25 с. – (Державний стандарт України) (Інформація та документація). 



Зони бібліографічного опису 

• зона назви та відомостей про 
відповідальність; 

• зона видання; 
• зона специфічних відомостей; 
• зона вихідних даних; 
• зона фізичної характеристики; 
• зона серії; 
• зона приміток; 
• зона стандартного номера (або його 

альтернативи) та умов доступності 



Схема однорівневого бібліографічного 
опису 

Заголовок. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : 

відомості, що відносяться до назви / перші відомості про відповідальність ; наступні 

відомості. – Відомості про видання. – Специфічні відомості. – Перше місце видання, 

розповсюдження ; наступне місце видання : ім‘я видавця, розповсюджувача і т.п., дата 

видання, розповсюдження і т.п. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг : наступні 

відомості про фізичну характеристику ; розміри + відомості про супровідний 

матеріал. – (Основна назва серії або підсерії). – Примітки. – Стандартний номер (або 

його альтернатива). 



Вибір першого елементу 
бібліографічного запису 

Видання (титульний 

аркуш та його 

зворот) 

Перший елемент 

бібліографічного запису 

Зазначення інформації в області відомостей 

про відповідальність 

Один автор 
Прізвище та ініціали (або ім’я ) 

автора 
/ ініціали (або ім’я) та прізвище автора 

Два автори Прізвище та ініціали (або ім’я) 

першого автора 

/ ініціали (або ім’я) та прізвище першого автора, ініціали 

(або ім’я) та прізвище другого автора 

Три автори Прізвище та ініціали (або ім’я) 

першого автора 

/ ініціали (або ім’я) та прізвище першого автора, ініціали 

(або ім’я) та прізвище другого автора, ініціали (або ім’я) та 

прізвище третього автора 

Чотири автори Назва / ініціали (або ім’я) та прізвище першого автора, ініціали 

(або ім’я) та прізвище другого автора, ініціали (або ім’я) та 

прізвище третього автора, ініціали (або ім’я) та прізвище 

четвертого автора 

П’ять і більше авторів Назва / ініціали (або ім’я) та прізвище першого автора, 

ініціали (або ім’я) та прізвище другого автора, ініціали 

(або ім’я) та прізвище третього автора [та ін.] 

Автор-укладач;  

укладач; 

упорядник тощо 

Назва / авт.-уклад. ініціали (або ім’я) та прізвище 

/ уклад. ініціали (або ім’я) та прізвище 

/ упоряд. ініціали (або ім’я) та прізвище 



Типові приклади однорівневого 
бібліографічного опису 

Один автор  

Слободяник, М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій [Текст] / М. С. Слободяник ; НАН України, 
ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К. : Ред. журн. „Бібл. вісник”, 1995. – 268 с. – ISBN 5-7702-1093-1. 

Два автори  

     Палеха, Ю. І. Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха, Н. 
О. Леміш. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К. : Ліра-К, 2009. – 432 с. : табл. – (Бібліотечка документознавця). – 
Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-96938-0-8. 

Три автори  

     Власова, Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Власова, В. І. 
Лутовинова, Л. І. Титова ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. : 
ДАКККіМ, 2006. – 290 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283–290. – ISBN 966-8683-39-0. 

Чотири автори  

     Механізація переробної галузі агропромислового комплексу [Текст] : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. 
закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: 
Професійно-технічна освіта). – ISBN 966-8081-58-7. 

П’ять і більше авторів 

     Формування здорового способу життя молоді [Текст] : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для 
сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін.-т соц. дослідж., 
2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13). – ISBN 966-8435-27-3. 



Схема аналітичного бібліографічного 
опису 

 Відомості про складову частину документа // 

Відомості про документ, у якому ця частина 

вміщена. – Відомості про місцезнаходження 

складової частини у документі. – Примітки. 



Типові приклади аналітичного 
бібліографічного опису 

Один автор 

     Пацай, Б. Д. Сучасні інформаційні технології як ефективний засіб фінансового контролю діяльності 
підприємств [Текст] / Б. Д. Пацай // Методологія і методика незалежного аудиту і державного фінансового 
контролю. – Ірпінь, 2010. – С. 420–422. 

Два автори 

     Кондратюк, К. Українське національне відродження XIX – початку XX століть у сучасній вітчизняній 
історіографії [Текст] / Костянтин Кондратюк, Віктор Мандзяк // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: 
здобутки і проблеми : колект. моногр. – Л., 2004. – С. 120–198. 

Три автори 

     Автократова, М. И. Разработка основ ЕСНСА [Текст] / М. И. Автократова, К. И. Рудельсон, Л. И. Сесина // 
Археографический ежегодник за 1971 г. – М., 1972. – С. 58–71. 

Чотири автори 

     Экспериментальные исследования сравнительной эффективности ручных и механизированных ИПС в 
Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской [Текст] / А. В. Соколов, Д. И. Блюменау, Р. 
Ф. Гринина, А. М. Сорокин // Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и 
автоматизированной обработке научно-технической информации. – М., 1967. – Т. 1. – С. 328–337. 

П’ять і більше авторів 

     Досвід та результати хірургічного лікування хворих з аневризмами черевної частини аорти [Текст] / І. І. 
Кобза, А. Т. Кіхтяк, В. Д. Лужанський [та ін.] // Серце і судини. – 2003. – № 4. – С. 79–83. 



Схема бібліографічного опису 
електронних ресурсів 

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = 

Паралельна назва : відомості, що відносяться до назви / 

відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – 

Позначення виду ресурсу (обсяг ресурсу). – Місце видання : 

ім‘я видавця, дата видання. – Специфічне позначення 

матеріалу та кількість фізичних одиниць : інші фізичні 

характеристики ; розмір + відомості про супровідний 

матеріал. – (Основна назва серії або підсерії). – Примітки. 

– Стандартний номер. 



Типові приклади бібліографічного опису 
електронних ресурсів 

Ресурси локального доступу 

Україна у цифрах, 2008 [Електронний ресурс] = Ukraine in figures in 2008 : статист. зб. / за ред. О. Г. Осауленко. – 

Електрон. дані і прогр. (99,3 Мб). – К. : Держ. ком. статистики України, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – 

Систем. вимоги: Windows 98/NT/2000/XP, Pentum-266, 32 Mb RAM, CD-ROM. – Назва з етикетки диска. – № держ. реєстрації 

0329900020. 

Безносюк, О. О. Актуальні проблеми євроатлантичної інтеграції України: кредитно-модульна система навчання 

[Електронний ресурс] : дод. до навч. посіб. / О. О. Безносюк ; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Електрон. дані і 

прогр. (206 Мб). – К., 2007. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Дод. до кн. з одноімен. назвою. – Назва з тит. 

екрана. 

Словозміна. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія [Електронний ресурс] : / НАН України, Ін-т мов.-інформ. 

дослідж. ; В. А. Широков [та ін.] – Версія 1.05. – Електрон. дані і прогр. – [Б. м.] : Довіра, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-

ROM) ; 12 см. – (Словники України) (абв...). – Мін. систем. вимоги: Microsoft Windows 2000/XР, Internet Explorer 5.0+. – 

Назва з етикетки диска. – ISBN 966-507-182-3. 

Ресурси віддаленого доступу 

Архіви України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал Держ. арх. служби України / Держ. арх. служба України ; 

концепція і керівництво проектом Г. Боряк. – Електрон. дані. – [К.], 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/. – 

Назва з титул. екрану. – Коригується часто ; останнє оновлення : 01.07.2011. – Мови: укр., рос., англ. 
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Систематизація документів 

Систематизація – це відображення з достатньою повнотою і точністю 
в пошуковому образі документа його змістовних і формальних ознак у 
вигляді класифікаційних індексів. 

Класифікаційне рішення виражають за допомогою наступних індексів: 
Поличного – визначає місце документа на полиці; 
Каталожного – визначає місце бібліографічного запису в каталозі; 
Повного – представляє сукупність всіх каталожних індексів для даного 

документу, його пошуковий образ (ПОД). 
Повний індекс вказує на те, в яких розділах відображається даний 

документ при багатократному тиражуванні та скільки екземплярів карток 
(основної та додаткових) необхідно для включення в систематичний 
каталог. 



Універсальна десяткова класифікація 
(УДК) 

Автори УДК – бельгійські вчені Поль Отле та Анрі Лафонтен – засновники Міжнародного 
бібліографічного інституту (МБІ), який на даний час називається “Міжнародна федерація з 
інформації та документації” (МФД або ФІД). 

УДК виникла у 1895 році на основі переробки “Десяткової класифікації” американського 
бібліотекознавця Мелвила Д’юї. 

МФД здійснювала управління, організацію та контроль за виходом повних, середніх та 
галузевих видань таблиць УДК до 1992 року. У 1992 році розвиток УДК та контроль за нею 
перейшли до нового органу – Консорціуму УДК (УДКК). В УДКК разом з МФД об’єднані ще 
п’ять видавців УДК, які представляють Великобританію, Іспанію, Бельгію, Данію та Японію. 
Повне членство в УДКК дає право на видання версій УДК будь-якою мовою. 

Ведення, актуалізацію і вдосконалення українського варіанта таблиць УДК здійснює 
відділ класифікаційних систем Книжкової палати України, яка має ексклюзивну ліцензію на 
випуск і розповсюдження видань УДК українською мовою. З 2007 року завідувач відділу 
класифікаційних систем Книжкової палати України М. Й. Ахвердова є членом 
Консультативної ради при УДКК як представник України. 



Предметизація документів 

Предметизація – це інтелектуальний аналіз змістовних та формальних ознак документа 
з метою його звертання та відображення у пошуковій системі за допомогою мови 
предметних рубрик. 

Для індексування документів і ведення ПК медичні бібліотеки використовують MeSH.  
MeSH (Mediсal Subject Headings) – це контрольований словник ПР, що використовується 

для індексування, каталогізації і пошуку інформації з біології, медицини, охорони здоров'я 
та суміжних наук. Перший офіційний перелік заголовків ПР з'явився у 1954 р, а у 1960 р. 
побачило світ перше друковане видання – 4 400 дескрипторів (рубрик). У 1963 р. вийшло 
друге видання, що містило вже 5 700 дескрипторів. 

MeSH – це живий організм, який постійно розвивається. Регулярно ведеться робота з 
його підтримки, відображення новітньої термінології, удосконалення структури, 
відстежування міжпредметних зв'язків.  

Щорічний випуск друкованих видань було припинено у 2007 р. і в даний час тезаурус 
MеSH доступний тільки через Інтернет http://www.nlm.nih.gov/mesh/, де його можна не 
тільки переглянути, а й безкоштовно загрузити.  

Спочатку створений англійською мовою, MеSH було переведено на інші мови, у т.ч. на 
російську. На жаль, україномовної версії тезаурусу MеSH, поки що, не існує. 
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Довідково-бібліографічний апарат 
бібліотек (ДБА) 

ДБА – це сукупність традиційних та електронний довідкових та бібліографічних видань, 
бібліотечних каталогів та картотек, що використовуються при обслуговуванні читачів для 
пошуку необхідної інформації. Він є основою всієї діяльності бібліотеки, від його 
раціональної організації залежить оперативність, повнота та точність задоволення 
читацького попиту. 

Бібліотечний каталог – це перелік бібліографічних записів документів, що є у фонді 
однієї чи декількох бібліотек, який розкриває склад та зміст бібліотечних фондів. Каталог 
може мати карткову чи машинозчитувану форму, існувати на мікроносіях чи у формі 
книжкового видання. 

Бібліотечні каталоги зазнали істотних змін, які пов’язані із запровадженням 
інформаційних технологій. По-перше електронний каталог об’єднав пошукові можливості 
алфавітного, систематичного та предметного каталогів, а також каталогів на різні види 
видань. По-друге, комп’ютерні мережі зв’язку та розвиток корпоративних бібліотечно-
інформаційних систем призвели до активного генерування зведених електронних каталогів, 
що доступні в онлайновому режимі. Крім того, багато бібліотек розмістили свої електронні 
каталоги в мережі Інтернет, забезпечивши віддалений доступ до них. З формуванням 
електронних каталогів до них почали включати і аналітичні розписи видань. В зв’язку з цим 
відбувається розмивання меж між каталогами та картотеками, об’єднання їх пошукових 
можливостей. 



Алфавітний каталог 
Алфавітний каталог - бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються в алфавітному 

порядку імен авторів, найменувань організацій та/або заголовків документів.  
Основна функція алфавітного каталогу - інформування про те, чи є конкретний твір друку чи інший 

документ в фонді бібліотеки; які твори певного автора (індивідуального або колективного) можна 
знайти в бібліотеці.  

Всі картки в алфавітному каталозі розставлені в єдиному алфавіті прізвищ авторів і заголовків книг (якщо 
авторів більше трьох або книга видана під заголовком), незалежно від їх змісту. Специфіка побудови 
каталогу дозволяє зібрати в одному місці всі твори одного автора. Цінна властивість алфавітного 
каталогу - простота роботи з ним у разі, якщо відомий автор або заголовок. Тоді дуже легко знайти 
картку в алфавітному каталозі і заповнити вимогу на літературу.  

Користуватися алфавітним каталогом зовсім нескладно. Для того, щоб здійснити пошук книг за 
алфавітним каталогом, необхідно пам'ятати алфавіт і знати кілька основних правил розстановки 
карток:  

• картки розставлені в строгому алфавіті авторів, заголовків книг, причому дотримується алфавіт 
першої, другої, третьої і т.д. букв;  

• при збігу перших слів, розстановка проводиться за алфавітом других, третіх і наступних слів;  
• картки на книги авторів-однофамільців розставляються в алфавіті їх ініціалів;  
• картки на книги авторів з подвійними прізвищами ставляться після книги автора з одним прізвищем;  
• книги, які не мають ні індивідуального, ні колективного автора, описані під заголовком (книги 

чотирьох і більше авторів, збірники), розставляються в алфавітній послідовності слів, що входять до 
заголовка;  

• прийменники і союзи вважаються окремими словами. 
Пошук потрібної літери, слова, прізвища полегшують роздільники. Вони показують порядок 

розташування описів, дозволяючи наочно продемонструвати правила розстановки.  



Алфавітний каталог 

В бібліотеці можуть існувати АК двох видів: службовий і читацький. 
Службовий АК є обєднуючою ланкою зі всіма каталогами бібліотеки. 

На картках з основним бібліографічним записом вказуються повний 
класифікаційний індекс, предметні рубрики, відомості про додаткові 
записи, кількість примірників даного видання та їх інвентарні номери та 
місця їх зберігання. 

Читацький АК містить бібліографічні записи останніх видань або 
кращих перевидань кожного документа. Поруч з основними 
бібліографічними записами до читацького каталогу включаються 
додаткові записи та допоміжні картки, що розширює інформаційно-
пошукові функції АК. 

За відсутності службового каталогу читацький АК може виконувати 
функції читацького і службового. 



Систематичний каталог 

Систематичний каталог - бібліотечний каталог, в якому 
бібліографічні записи розташовуються за галузями знань 
відповідно певної системи класифікації документів (УДК).  

До систематичного каталогу звертаються, коли необхідно 
знайти в бібліотеці книги з різних галузей; підібрати 
літературу з певної теми, питання, предмету.  

На кожному ящику систематичного каталогу є етикетка із 
зазначенням номера ящика, індексу та найменування 
галузевого ділення, а нижче – перший та останній індекси 
карток у шухляді.  



Предметний каталог 

Предметний каталог (ПК) – 
це пошуковий апарат, який 
включає бібліографічні 
записи, розташовані в алфавіті 
предметних рубрик. 

 



Електронний каталог  

Електронний каталог є складовою частиною системи каталогів бібліотеки, одним із основних довідкових 
апаратів для розкриття змісту фонду з метою забезпечення інформаційних запитів користувачів та 
фахівців бібліотеки на документи за темами, проблемами, питаннями галузевого та міжгалузевого 
характеру.  

Електронний каталог (ЕК) – автоматизована бібліографічна база даних, яка включає елементи 
бібліографічного опису документу, інформаційно-пошукові мови (ключові слова, предметні рубрики, 
тощо), адресу зберігання документу (шифри). Наявність цих елементів дозволяє ЕК виконувати 
функції всіх видів каталогів. 

Пошук інформації в ЕК здійснюється за: 
• ключовими словами 
• прізвищем авторів; 
• колективним автором; 
• заголовком; 
• видавництвом; 
• місцем видання; 
• предметними рубриками; 
• датою введення (місяць-рік); 
• вид або типом документу (наприклад, «дисертація»); 
• індексом УДК; 
• номером електронного запису; 
• і т. ін. 



Каталогізація та ДБА у Вінницькій ОНМБ 

Систематизація документів здійснюється на основі Схеми індексів 
систематичного каталогу медичної літератури, розробленою 
Державною науковою медичною бібліотекою у 1960 році на основі 
УДК. 

 
Предметизація – згідно тезаурусу MeSH, з 1994 року в паперовому 

вигляді, з 2000 року паралельно електронний, з  2013року лише 
електронна версія. 

 
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки представлений наступними 

каталогами та картотеками: 
• Алфавітний каталог, виконує функцію службового і читацького, 

актуальний; 
• Систематичний каталог, актуальний; 
• Предметний каталог (2 ряди), законсервований у 2013 році; 
• Краєзнавчий каталог, законсервований у 2005 році; 
• Картотека періодичних видань, відомості вносяться раз на рік; 
• Картотека персоналій, законсервована у 2005 році; 
• Електронний каталог з 2000 року. 



Електронний каталог 
Вінницька обласна наукова медична бібліотека використовує в роботі АБІС ІРБІС 64 з 

модулем Web-ІРБІС. З 2000 року створюється електронний каталог, що містить на 
сьогодні 308651 бібліографічний запис, з 2004 року робота над ним ведеться на 
корпоративних засадах. 

Електронний каталог на платформі Web-ІРБІС робить колекцію бібліотеки доступною он-
лайн. 

ЕК включає наступні БД: 
• БД Книг (поточні надходження з 2000 року та БО книг ретрофонду за галузевими 

розділами); 
• БД Статей (БО журналів та статей з 2000 року до сьогодні); 
• БД Читачів (формуляри читачів з даними про запис, перереєстрацію, обрану літературу); 
• БД Комплектування (сумарний та інвентарний облік нових надходжень з 2007 року, 

перевірка фонду); 
• БД Реєстрації періодики (всі періодичні видання, що є у фонді); 
• БД Краєзнавство (статті з газет краєзнавчого характеру); 
• БД Авторитетних файлів індивідуальних авторів (медики Вінницької області). 
Всі бази даних оперативно поповнюються новими надходженнями. БД поповнюються не 

лише бібліографічними записами документів, а й повними текстами книг та статей, 
введенням змістів на книги, що розширює можливості пошуку користувачам. Бази 
даних об'єднані єдиною системою пошуку і однаково доступні користувачам відділів 
бібліотеки і користувачам Інтернет. 



Пошукові запити у ІРБІС: АРМ Читач 
Приклад 1. Пошук за одним заданим елементом. 
У ІРБІС є можливість пошуку за 23 елементами. Найбільш вживані за: автором, назвою, 

ключовим словом, предметною рубрикою, систематичним шифром і т. ін. 

Послідовність дій: 
• База даних 
• Вид пошуку 
• Ключ 
• Область словника 
• Кнопка “Відбір” 
• Вікно термінів запиту 
• Кнопка “Виконати” 
• Кількість знайдених 

документів 
• Область результатів 

пошуку 
• Список у вигляді 

коротких БО 
• Вікно “Повний БО” 
• Кнопка “Друк” 
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Приклад 2. Пошук за ключовим словом із застосуванням усікання та додаткових обмежень. 
Пошук за ключовим словом найменш ефективний вид пошуку, тому що в результаті такого пошуку 

великий відсоток “інформаційного шуму”. До ключових слів відносяться всі слова, які входять до 
бібліографічного опису, анотації, змісту предметних рубрик, а також “ненормовані ключові слова”. 

Послідовність дій: 

1. Повторюємо дії з 1 по 6 з 
першого прикладу 

2. Для того щоб слово 
“алопеция” знайшлось у 
будь-якому відмінку у полі 
УСІКАННЯ (1) обираємо “Да”, 
якщо шукаємо слово без 
змін обираємо “Нет” 

3. Можна звузити пошук слова, 
задавши поле, у якому 
потрібно здійснити пошук 
(заголовок, предметна 
рубрика, анотація і т. ін.). 
Для цього обираємо 
елемент у меню ТЕРМІН У 
(2). Цей елемент працює 
тільки при пошуку по 
ключовим словам 

4. Повторюємо дії з 7 по 12 з 
першого прикладу 

1 

2 



Приклад 3. Пошук за декількома елементами одного виду (ключові слова) із 
застосуванням логіки та усікання. 

Послідовність дій: 
• Повторюємо дії з 1 по 5 з 

першого прикладу 
• У вікно термінів запиту (1) 

обираємо два елементи 
• У полі УСІКАННЯ (3) відмічаємо:  
• “Да” – для пошуку слів у будь-

якому відмінку,  
• “Нет” – для пошуку слів без змін 
4. В полі ЛОГІКА (2) обираємо: 
• “или” – для пошуку БО або з 

одним або з іншим словом, 
• “и” – для пошуку БО з обома 

словами у будь-якому полі, 
• “нет” – для пошуку БО з першим 

словом за виключенням другого, 
• “и (в поле)” – для пошуку БО з 

двома словами у одному полі, 
• “и (фраза)” – для пошуку 

словосполучень з цих слів 
5. Повторюємо дії з 7 по 12 з 

першого прикладу 
 

1 
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Приклад 4. Уточнення виконаного запиту та застосування додаткових обмежень 
Цей вид пошуку застосовується тільки у АРМі “Читач”  і є різновидом пошуку за 

елементами різних видів 

Послідовність дій: 
• Повторюємо дії з 1 по 5 з 

першого прикладу 
• Обираємо з меню 

УТОЧНЮЮЧИЙ ЗАПИТ (1) 
останній запит 

• Для уточнення обраного 
запиту за видом/типом 
документу задаємо у меню 
ВИД ПОШУКУ (2) – “Вид/тип 
докумнету” 

• Обираємо із словника “статті 
із журналу” і переносимо у 
ТЕРМІНИ ЗАПИТУ (3) 

• Для того, щоб обмежити 
пошук роками видання 
обираємо ДОДАТКОВІ 
ОБМЕЖЕННЯ (4) 

• У додатковому вікні задаємо з 
2015 по 2017 рік видання 

• Повторюємо дії з 7 по 12 з 
першого прикладу 

1 
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Приклад 5. Комплексний пошук 
Комплексний пошук – це пошук, що дозволяє поєднати кілька елементів як одного, так і 

різних видів у одному пошуковому запиті, що прискорює процес пошуку. 

Послідовність дій: 
1. Обираємо Базу даних 
2. На панелі інструментів натискаємо кнопку 

“Комплексний пошук” (1) 
3. У вікні, що відкрилося, задаємо “Сценарій 

пошуку” (2) 
4.  У першому рядку Сценарію задаємо: 
• Вид пошуку – Ключові слова 
• Термін – у вікні Словник (4) вводимо через 

Ключ (5) і переносимо його до Сценарію 
пошуку (Словник змінюється для кожного 
виду пошуку) 

• Усікання – Так або Ні (описано в попередніх 
прикладах) 

• Контекст – в якому полі повинно 
зустрічатись дане слово 

• Логіка – Або чи Та (описано в попередніх 
прикладах)  

Увага! Логіка, що задана у рядку, має 
відношення тільки до наступного рядка. 

5. Другий і наступні рядки задаємо як описано 
в пункті 4 

6. Коли весь Сценарій прописаний нажимаємо 
кнопку Виконати (6) 

7. Результат: ми знайшли всі статті про гострий 
апендицит за 2015-2017 роки 
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Приклад 6. Послідовний пошук із застосуванням режиму “Наявність/Відсутність” 
Послідовним пошук називається тому, що дозволяє крок за кроком уточнювати попередні запити. 

Цей вид пошуку дає можливість шукати на тільки за елементами, які передбачені у меню “Вид пошуку”, а 
й за всіма елементами, що входять до запису (наприклад: кількість сторінок, місце зберігання, формат 
або носій документу і т. ін.) 

Послідовність дій: 

• На панелі інструментів натискаємо 
кнопку “Послідовний пошук” (1) 

• У вікні, що відкривається (рис.) 
заповнюємо елементи: 

• У рядку Уточнюючий запит (2) можемо 
обрати один з попередніх запитів або 
залишити без змін, якщо пошук 
здійснюється по всій БД 

• У області “Шаблон-пошук” (3) у рядку 
“Поле” обираємо в меню елемент 
пошуку “331: Анотація” (4) 

• У області “Наявність/Відсутність” (5) 
відмічаємо елемент “Наявність” (6) 

• Натискаємо кнопку Виконати (7) 

• Кількість знайдених документів: 1038 (8) 
– це означає що у БД книг з анотаціями 
1038 найменувань 

• Для їх перегляду натискаємо кнопку 
Перегляд (9) 
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Приклад 7. Послідовний пошук із застосуванням режиму “Більше/Менше” 
Застосовується тільки для чисел 

Послідовність дій: 
1. У рядку Уточнюючий запит (1) 

обираємо “Послідовний пошук: 
331: Анотація - Присутня” 

2. Задаємо елемент пошуку “Поле” 
(2) – “215: Кількісні 
характеристики” 

3. Задаємо елемент пошуку 
“Підполе” (3) – “Об’єм (цифри)” 

4. Режим “Більше/Менше” (4) 
5. Рядок “Значення” (5) – 400 
6. Рядок “Тип даних (6)” відмічаємо 

“Число” (7) 
7. Рядок “Оператор” (8) відмічаємо 

“Більше” (9) 
8. Кнопка ВИОНАТИ (10) 
9. Кількість знайдених документів 

(11): 265 
10.Для перегляду результатів пошуку 

натискаємо кнопку ПЕРЕГЛЯД (12) 
Результат: ми знайшли книжки, які 

містять анотацію і мають більше 
400 сторінок 
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Приклад 8. Пошук за зв’язком 
 Види пошуку: Автор, Заголовок, Колектив, Предметні рубрики, Журнал-Номери, Номер 

журналу-Статті та ін. 

Послідовність дій: 
1. Вид пошуку “Заголовок-журнали” (1) 
2. Обираємо потрібний журнал (2) 
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3 
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3. Викликаємо кнопкою “Пошук за зв’язком” (3) 

4. У вікні обираємо “Журнал-Номери” (4) 

5. Натискаємо кнопку ВИКОНАТИ (5) 

 



Бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування 



Бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування (ББО) 

 
ББО – це діяльність бібліотеки по наданню користувачам бібліографічної та фактографічної 

інформації, документів або їх копій, інших бібліотечних послуг, забезпечуючи 
задоволення навчальних, виробничих, наукових, духовних та інших потреб. 

Обслуговування є провідною функцією сучасної бібліотеки, яка підпорядковує, змінює та 
спрямовує  усі інші її функції. Технологічні процеси, що застосовуються у роботі, формують 
образ бібліотеки в очах користувачів і який, в кінцевому рахунку, визначає її місце у 
суспільстві та сферу соціального впливу. 

 
Користувач бібліотеки – окрема людина або організація, що звертається до її послуг. 

Користувачами є як ті, які фізично знаходяться у сфері обслуговування, так і ті, хто 
звертається через локальні мережі або через Інтернет. Користувачем бібліотеки може 
бути відвідувач виставки, учасник заходу, отримувач довідки і т. ін. 

 

Медична Бібліотека сприяє створенню інформаційного середовища як складової єдиного 
інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає виконанню поточних і 
перспективних планів галузі, підвищенню рівня професійних знань та науково-
інформаційної підготовки фахівців, завданням науково-дослідних робіт.  

 



 
Бібліотечною спільнотою розроблені наступні рекомендації 

по роботі бібліотекарів з читачами: 
  

1.Під час видачі книг бібліотекар знаходиться цілком у розпорядженні читача і бажає це 
продемонструвати. 
2.Прагніть створити перше позитивне враження. 
3.Працювати треба спокійно, с максимальним зусиллям. 
4.Якщо читач не дуже подобається бібліотекарю, ні в якому разі це не демонструють. Зі всіма 
відвідувачами необхідно бути рівним у спілкуванні. Неприпустимо сперечатись з читачем. 
5.Читач може чекати, тільки якщо бібліотекар обслуговує інших відвідувачів, але не в тому разі, 
коли бібліотекар зайнятий внутрішньою роботою, якою  невідкладною вона б не була. 
6.Не буває безглуздих читацьких запитів. Якщо читач потребує поради, бібліотекар намагається 
його зрозуміти, постійно проявляючи готовність надати довідку, але робить це обережно та 
ненав’язливо. 
7.Співробітник не має права перенаправляти читача до інших співробітників або довідко-
бібліографічного апарату, якщо сам в змозі допомогти. 
8.Бібліотекар повинен не соромлячись признавати свою некомпетентність, але тільки у сфері 
діяльності читача (в розумінні його запиту), а не у власній сфері (знання фонду та довідко-
бібліографічного апарату). 
9.Зауваження читачеві в бібліотеці повинні робити інші читачі, якщо його дії заважають 
зосередитися. Бібліотекар намагається зауважень не робити. 
10.Коли відвідувач порушує правила, потрібно продемонструвати йому, що він заважає іншим 
читачам, а не бібліотекарю. 
11.Слідкуйте, щоб у об’явах забороняючі слова звучали м’яко, як прохання, а не як вимога. 
12.Бібліотекар повинен уміти дивитись на бібліотеку очима читача, і робити це постійно. 
        



Бібліотечні послуги 
Бібліотечна послуга – це конкретний результат бібліотечного обслуговування (корисний 

ефект бібліотечної праці), що задовольняє певну потребу користувача бібліотеки. 
До обов’язкових безкоштовних бібліотечних послуг відносять: 
 надання інформації про наявність у бібліотеці конкретного документу; 
 надання інформації о складі бібліотечного фонду через систему каталогів та інші форми 

бібліотечної інформації; 
 консультаційна допомога при пошуку та виборі джерел інформації; 
 відкриті перегляди літератури, тематичні виставки у приміщенні бібліотеки; 
 надання читачам у тимчасове користування документів з фондів бібліотеки, в 

читальному залі та на абонементі. 
Платними стають головним чином ті послуги, які потребують додаткових витрат, пов’язаних 

з використанням копіювально-розмножувальної техніки, комп’ютерних мереж, 
звернення до комерційних баз даних і. т. ін. 

Класифікація бібліотечних послуг: 
1. Бібліотечно-бібліографічні послуги, кінцевим результатом яких є видача документів у 

тимчасове використання. 
2. Комунікативні послуги, направлені на реалізацію спілкування читачів (клуби, концерти, 

конференції і т. ін.). 
3. Консалтингові, освітні послуги (освітні курси, консультування і т. ін.). 
4. Сервісні послуги, направлені на підвищення комфортності обслуговування користувачів. 



Основні напрямки бібліотечно-
бібліографічного обслуговування 

Розрізняють такі види 
бібліографічного обслуговування: 
довідково-бібліографічне 
обслуговування (ДБО), 
бібліографічне інформування 
споживачів (БІС) і 
рекомендаційно-бібліографічне 
обслуговування (РБО).  



Довідково-бібліографічне обслуговування 
 
Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) — це бібліографічне обслуговування 

відповідно до разових інформаційних запитів споживачів інформації, пов'язане з 
наданням довідок та інших бібліографічних послуг.  

ДБО – це виконання разових запитів читачів шляхом надання їм довідок, що містять: 
 бібліографічну інформацію про наявність або місцезнаходження документу (адресна 

довідка); 
 бібліографічну інформацію за певною темою, проблемою (тематична бібліографічна 

довідка); 
 відомості про відсутні або спотворені елементи бібліографічного опису (уточнююча 

бібліографічна довідка); 
 фактичні відомості (фактографічна довідка). 
 
Повнота, оперативність і точність виконання довідок крім кваліфікації бібліографа залежить 

від: 
 якості ДБА бібліотека; 
 можливості використання мережевих інформаційних ресурсів; 
 широти та стійкості зв’язків взаємодії, що забезпечують можливість звернення у 

складних випадках пошуку до послуг спеціалізованих бібліотек та центрів інформації; 
 фіксації складних випадків для полегшення виконання у майбутньому аналогічних та 

близьких за змістом довідок. 



Бібліографічне інформування споживачів 

Бібліографічне інформування споживачів (БІС) — це систематичне забезпечення 
споживачів бібліографічною інформацією відповідно до їх довготривалих або 
постійнодіючих запитів та (або) без запитів, згідно із інформаційними 
потребами споживачів. 

БІС має виконуватися з певною періодичністю (один раз на тиждень, на два 
тижні, на місяць чи на квартал) та оперативністю (щоб знайомити споживачів 
із новою інформацією).  

Розрізняють такі види БІС:  
1) індивідуальне — бібліографічне інформування певного споживача інформації, 

яке здійснюється з врахуванням його індивідуальних інформаційних потреб; 
2) групове — бібліографічне інформування групи споживачів інформації, що 

об'єднуються завдяки подібності їхніх інформаційних потреб; 
3) масове — бібліографічне інформування широкого кола споживачів інформації 

за темами, що мають суспільну значущість. 
Перший та другій види бібліографічного інформування споживачів інколи 

з'єднують і називають диференційованим БІС. Тоді третій вид називають 
недиференційованим БІС.  



Бібліографічне інформування споживачів 
Існують різні методи виконання БІС. Найбільш характерним методом диференційованого БІС є так 

звана "система вибіркового розповсюдження інформації" (система ВРІ). На сучасному етапі розвитку 
електронних засобів інформування найефективнішою є автоматизована система ВРІ, яка здійснюється за 
допомогою комп'ютерів. Система ВРІ передбачає попереднє вивчення та введення в систему відомостей 
про довгочасні запити споживачів. Споживачі зобов'язуються повідомляти бібліографа про свою оцінку 
наданої інформації.  

Систему ВРІ використовують, головним чином, як метод індивідуального БІС, але вона може бути 
також методом інформування групи споживачів інформації. 

Управлінський персонал отримує інформацію за "системою диференційованого забезпечення 
керівництва" (система ДЗК). 

Методами групового БІС можуть бути й різні форми та жанри бібліографічних посібників, якщо вони 
створюються з урахуванням постійнодіючих запитів або потреб певних груп споживачів інформації: 
бібліографічні бюлетені (покажчики або списки), бібліографічні картотеки, усні бібліографічні огляди. 

Методи БІС тісно пов'язані з методами бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки 
шляхом експонування самих документів: виставками, відкритими переглядами.  

Комплексною формою диференційованого БІС є "День спеціаліста", у якому використовують різні 
названі методи. 

Масове, або недиференційоване, БІС виконується також різними способами. Деякі з них збігаються 
зі способами диференційованого БІС, але відрізняються більш широким читацьким призначенням, тобто 
певною невизначеністю кола споживачів.  

Методами масового БІС можуть бути бібліографічні бюлетені, списки, покажчики, якщо вони 
розраховані на всіх читачів, без яких-небудь обмежень. Наприклад, універсальні бюлетені нових 
надходжень у бібліотеку.  

Комплексною формою масового БІС є "День інформації", на який запрошують будь-яких відвідувачів 
бібліотеки. На ньому використовують різні методи БІС: виставки-перегляди, бібліографічні огляди тощо. 



Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування 

Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування (РБО) — це процес 
використання засобів і методів рекомендаційної бібліографії у роботі з 
читачами в бібліотеці, спрямований на задоволення їх інформаційних 
інтересів. 

РБО як вид бібліографічного обслуговування виділяється за іншими 
ознаками, ніж два попередні види. Головне для РБО — те, що цей вид 
бібліографічного обслуговування являє собою підсистему 
рекомендаційної бібліографії, пов'язану з використанням 
рекомендаційної бібліографічної інформації (РБІ) у вигляді 
рекомендаційних бібліографічних посібників. 

По-друге, РБО здійснюється з урахуванням існуючих інформаційних 
інтересів читачів, а не тільки їх запитів. 

По-третє, виявити та задовольнити інформаційні інтереси читачів 
спроможний тільки бібліотекар, який постійно їх обслуговує, вміє 
спілкуватися з ними, виявляє зацікавленість особистими поглядами та 
справами читачів, допомагає їм у підборі потрібних документів. 

Бібліотекар надає читачеві РБІ у вигляді рекомендаційних 
бібліографічних посібників або в недокументальній формі під час усного 
спілкування з читачем.  



Обслуговування читачів 
Бібліотечне обслуговування - сукупність різних видів діяльності бібліотеки із 

задоволення потреб її користувачів шляхом надання бібліотечних послуг. 
Бібліотечне обслуговування здійснюється за стаціонарною і нестаціонарною формами. 
До стаціонарного обслуговування відносять: абонемент, читальний зал, 

міжбібліотечний абонемент. 
До нестаціонарного обслуговування - бібліотечні пункти, бібліобуси, книгоноші, 

колективний абонемент, виїзний читальний зал. 
Порядок обслуговування читачів у бібліотеці, їх права та обов’язки регламентуються 

Правилами користування бібліотекою, з якими при запису ознайомлюється кожен читач. 
Запис читача до бібліотеки відбувається на абонементі при пред’явленні паспорту або 

іншого документу, що засвідчує особу. Для кожного читача заповнюється читацький 
формуляр та облікова картка на який читач письмово підтверджує згоду на обробку його 
персональних даних (Закон України "Про захист персональних даних"). 

На формулярі вказується порядковий номер читача, який зберігається за ним до кінця 
року і може зберігатись при перереєстрації у наступних роках. 

При застосуванні сучасних технологій формуляри читача ведуться в електронному 
вигляді, а номер читацького квитка є паролем авторизації у електронному каталозі на сайті 
бібліотеки для дистанційного замовлення літератури. 



Організація та техніка роботи 
абонементу 

Абонемент - обов'язковий відділ обслуговування користувачів. Як структурний підрозділ бібліотеки 
дає можливість читачеві брати необхідні видання додому, на певний термін. Строк користування 
бібліотечними виданнями визначається Правилами користування бібліотекою. 

На абонементі відбувається найбільш тісне спілкування читача і бібліотекаря, тут є можливість 
глибокого вивчення інтересів читача, читацьких груп з метою кращого їх обслуговування. 

Існують різні види організації абонементів. 
Загальний абонемент, де обслуговуються всі категорії читачів, характерний для невеликих 

бібліотек. 
Груповий абонемент передбачає обслуговування певних читацьких груп (наприклад, юнацтва, 

студентів, ветеранів тощо). 
Галузевий абонемент, де зосереджені видання по галузі - економіці, техніці, зарубіжній літературі, 

нотно-музичні видання і т. д. 
Функціональний абонемент побудований таким чином, що кожна операція процесу бібліотечного 

обслуговування читача виконується різними бібліотекарями: один приймає принесені книги; інший 
консультує читача, третій записує вибрані читачем книги. Протягом робочого дня їх ролі міняються. 

Сьогодні всі види організації абонемента допускають, як правило, відкритий доступ до фондів. 
Переваги відкритого доступу, особливо для кваліфікованого читача, очевидні - він дає можливість більш 
широкого знайомства з фондом бібліотеки, що призводить до розширення інтересів читача, появи нових 
читацьких потреб. 

Суть абонемента - видача книг читачам «додому» - логічно сприяла появі такого явища як 
«заборгованість». Заборгованість веде до відмов у виданні іншим читачам, а це в свою чергу, формує 
недовіру читачів до бібліотеки, це знижує найважливіший показник її роботи - «відвідуваність», тому по 
закінченні строку користування літературою бібліотека надсилає нагадування читачу поштою, 
електронною поштою або сповіщає по телефону про необхідність повернути книгу. 



Міжбібліотечний абонемент 
Особливий вид абонемента - Міжбібліотечний Абонемент (МБА). Він 

передбачає можливість видачі книги з бібліотеки до бібліотеки для 
тимчасового користування. МБА надзвичайно важливий, так як зараз 
жодна бібліотека не може комплектуватись всім, що видається. Сьогодні 
технологія МБА поступово набуває помітних змін в зв'язку з розвитком 
електронних комунікацій.  

Сучасні, модифіковані служби МБА освоюють електронну доставку 
документів (ЕДД). ЕДД перестала бути екзотикою і предметом для 
дискусій, в даний час вона здійснюється практично всіма великими 
бібліотеками, тому що забезпечує головне завдання сьогодення - 
оперативний доступ до інформації. ЕДД є основною послугою, що 
надається віддаленому користувачеві. 

Існує також Міжнародний міжбібліотечний абонемент (ММБА), коли 
книгами обмінюються бібліотеки різних країн. В цьому випадку їх 
діяльність регламентується Зведенням правил міжнародного 
міжбібліотечного абонемента ІФЛА. 



Організація та техніка роботи читального 
залу 

Читальний зал - це спеціально обладнане приміщення бібліотеки з комфортними умовами для 
користування всім фондом бібліотеки, в тому числі рідкісними і цінними виданнями, енциклопедіями, 
періодичними виданнями минулих років і т. ін. В читальному залі легше познайомитися з новинками.  

Підвищенню рівня комфорту і ефективності роботи сприяє введення нових послуг читачам, які стали 
можливі при широкому впровадженні комп'ютерних технологій. Бібліотека надає читачам можливість 
працювати на власному портативному комп'ютері, «скачувати» на свій диск інформацію з бібліотечних 
баз даних і т. п.  

Існують загальні і спеціалізовані читальні зали. Загальний ЧЗ типовий для невеликих бібліотек. Він 
призначений для всіх читачів, і його фонд включає всі види і типи видань, які комплектує бібліотека. 

Великі бібліотеки мають розгорнену мережу спеціалізованих ЧЗ, організованих в залежності від 
контингенту читачів бібліотеки і від виду видань, які бібліотека комплектує. 

Розрізняють такі види спеціалізованих читальних залів: 

- по групах читачів (для студентів, для викладачів, для школярів і т.п.); 

- за галузями знань (гуманітарний читальний зал, технічний читальний зал і т.п.); 

- за видами видань (зал періодики, зал дисертацій, зал патентів, зал рідкісних книг і т.д.). 

В особливо великих бібліотеках існує також зал нових надходжень, де читач може оперативно 
познайомитися з новими надходженнями до бібліотеки, тобто до того, як вони будуть занесені в 
каталоги. 

Досить часто практикується організація тимчасових читальних залів, таких, наприклад, як літні 
читальні в садах і парках, а також в студентських гуртожитках. 



Нестаціонарне обслуговування 
Нестаціонарним називається обслуговування читачів поза стінами бібліотеки. Традиційними 

формами нестаціонарного бібліотечного обслуговування є пункти видачі книг, пересувні бібліотеки, в 
тому числі бібліобуси, книгоношество, заочний абонемент і т.п. 

Нестаціонарне обслуговування виконує важливу соціальну роль - дозволяє отримати основні 
бібліотечні послуги тим, хто не має можливості (в зв'язку з віддаленістю проживання, за станом здоров'я 
або в силу специфіки роботи) відвідувати стаціонарну бібліотеку. 

Пункти видачі організовуються, як правило, в тих районних містах, де поки немає стаціонарної 
бібліотеки. Найближча стаціонарна бібліотека передає в пункт видачі книги, які час від часу змінюються. 
Пункти видачі можуть бути відкриті на підприємствах, в гуртожитках і т. д., а в літній час - в міських 
парках, літніх дитячих таборах. 

Організація пересувних бібліотек сьогодні є особливо важливою справою, так як сприяє вирішенню 
найважливішої проблеми - просуванню читання в слабочитаючі верстви населення. 

Найбільш поширена форма пересувної бібліотеки - бібліобус - спеціально переобладнаний під 
пересувну бібліотеку автобус.  

Книгоношество - одна з найбільш традиційних форм нестаціонарного обслуговування. Його суть 
полягає в тому, що бібліотекар (або добровільний помічник бібліотекаря, волонтер, активіст) приносить 
книги додому (або - рідше - на роботу) читачеві, який в силу віку, стану здоров'я або зайнятості не може 
сам прийти в бібліотеку. 

Заочний абонемент (ЗА) передбачає, що читач отримує замовлену літературу з бібліотеки поштою 
додому або за місцем служби. По заочному абонементу найчастіше обслуговуються студенти-заочники, 
а також іногородні читачі.  



Послуги та сервіси відділу 
обслуговування у ВОНМБ 

• Запис та перереєстрація читачів; 
• Надання читачам у користування літератури терміном до 1 місяця;  
• Ознайомлення з літературою на тематичних книжкових виставках; 
• Послуга “Нічний абонемент”: можливість взяти книгу додому на ніч з 

фонду читального залу; 
• Послуга “Виїзний читальний зал” – виїзд  в медичний заклад з 

новинками з бібліотечного фонду. Або ж за певною тематикою на 
тривалий час для ознайомлення з книгами та періодичними 
виданнями по формі читального залу.  

• Нестаціонарні форми обслуговування («Пересувний абонемент», 
МБА). 

«Пересувний абонемент» у ВОНМБ розпочав свою роботу в 2009 році. 
Сьогодні постійно функціонують дві “пересувки”, фонд яких складає 
понад 260 примірників книг останніх років видання. Головна мета – 
наближення книги до читача, забезпечення рівного доступу до 
інформації та розширення сфери впливу бібліотеки. 



Виставкова робота 
Бібліотечна виставка - це публічна демонстрація спеціально 

відібраних і систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, які 
рекомендуються користувачам бібліотеки для огляду та ознайомлення. 
Кожна виставка вирішує своє конкретне завдання і має певну читацьку 
адресу. Виставкова діяльність спирається на принцип наочності і являє 
собою безпосередній показ книг або матеріалів, які розкривають їх зміст, 
в наочному вигляді. 

Обов'язкова умова виставкової діяльності - відкритий доступ до 
представленої літератури. 

Бібліотечні виставки можна класифікувати по ряду ознак, а саме: 
- за статусом - самостійні і супроводжуючі масовий захід. Це означає, 

що виставки можуть використовуватися самостійно (наприклад, виставки 
нових надходжень), але частіше за все вони стають важливим елементом 
групового і фронтального бібліотечно-бібліографічного обслуговування; 

- за змістом - виставки можуть бути універсальними, галузевими та 
персональними; 

- за цільовим призначенням - на допомогу професійної та освітньої 
діяльності, для підвищення культурного рівня та ін. 



Сайт бібліотеки vinmedlib.org.ua 
Суспільство XXI століття - 

суспільство інформаційне. Багато 
видів діяльності не можна уявити 
без інтерактивного віртуального 
середовища, його величезних 
можливостей. 

У телекомунікаційний 
простір Інтернету впевнено 
увійшли і бібліотеки. Інтернет, як 
інформаційне середовище, дає 
можливість не тільки отримати 
необхідну інформацію, а й 
заявити про себе. Поставлену 
задачу в першу чергу вирішують 
веб-сайти бібліотек. Створення 
сайту - це просування інформації 
на більш високі функціональні 
рівні, участь у формуванні 
позитивного іміджу бібліотеки, 
привернення уваги до наявної 
інтелектуальної продукції і послуг, 
що надаються, забезпечення 
припливу в бібліотеку нових 
зацікавлених користувачів. 



Структура сайту 
Сьогодні вже сформований ряд загальних вимог, яким 

повинен відповідати будь-який якісний веб-сайт: глибина 
змісту, продумана структура, легкість навігації, стабільність 
інформаційних ресурсів, оперативність оновлення 
інформації, доступність для користувачів, єдність дизайну 
всіх розділів. 

Бібліотечні веб-сайти, як правило, містять традиційний 
набір. Перш за все це головна, або домашня, сторінка, яка 
служить для вітання відвідувачів, надає вступну 
інформацію про сайт, направляє користувача до інших 
його сторінок. Тут же міститься основна контактна 
інформація про бібліотеку: адреса, години роботи, номер 
телефону, правила запису читачів, структура, адреси 
електронної пошти провідних співробітників. Неодмінним 
елементом сайту є інформація про місію бібліотеки, її 
історію, відділи та послуги, новини, різні заходи для 
читачів. 

 Ключовим моментом, який впливає на позитивний 
імідж бібліотеки і обізнаність споживача про надані нею 
інформаційні продукти і послуги, є інформаційні ресурси. 
Тому традиційно на сайтах бібліотек розміщують 
електронний каталог і бази даних. Ці розділи сайтів мають 
шанс стати пріоритетними для виконання запитів будь-
яких типів, так як значно розширюють традиційний 
довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, включаючи 
в себе посилання на найважливіші інформаційні ресурси: 
енциклопедичні та довідкові видання, електронні каталоги 
інших бібліотек, бібліографічні бази даних та інші корисні 
джерела. 



Електронний каталог 
Головним інформаційним продуктом бібліотек по праву можна вважати електронний каталог (ЕК). Віртуальний 

електронний каталог, тобто каталог з віддаленим доступом до мережі, значно розширює діапазон можливостей 
потенційних користувачів. 

Обов'язковою вимогою до електронних бібліографічних ресурсів стає їх регулярна і максимально оперативна 
актуалізація. Тільки в цьому випадку цифрові бази здатні виконувати функцію поточного оповіщення про видання, які 
вийшли в світ і які надійшли до фондів бібліотек. 

Крім каталогів бібліотеки пропонують найрізноманітніші бази даних - від бібліографічних до фактографічних і 
повнотекстових. Як правило, створення баз даних продиктовано потребами користувачів, а переклад таких колекцій в 
електронну форму з подальшим розміщенням на сайті значно підвищує їх доступність для читачів, а також для 
співробітників інших бібліотек та інформаційних центрів. 

 Велику цінність представляють повнотекстові бази даних, але, дотримуючись законів авторського права, бібліотека 
може надати доступ до них тільки авторизованим користувачам і лише для особистих освітніх і наукових цілей. 



Шлях пошуку документів 
1.    Сайт  бібліотеки 
2.    Електронний каталог 
3.    Авторизація  користувача  бібліотеки   
Заповнюємо поля:              Фамилия      російською чи українською мовами 
                                                Пароль         № читацького квитка /01 для заочного абонементу 
Тепер Ви авторизований користувач. 
 



Шлях пошуку документів 
4.   Вибір БД для пошуку (1) 
5.   Вибір виду  пошуку (2) 
Найбільш поширені види пошуку стандартний та розширений. Стандартний режим пошуку 

передбачає пошук тільки за ключовими словами які є елементами бібліографічного опису (назва, автор, 
рік). Розширений режим пошуку дозволяє робити пошук за ключовим словом, предметними 
рубриками, автором, назвою статті, журналу і т.д. Є можливість пошуку з об’єднанням декількох 
пошукових форм. 



Шлях пошуку документів 
До деяких статей та книг додані повні тексти. Якщо ви авторизований користувач, в 

результатах пошуку шукаємо після бібліографічного опису напис Файл: Додатково. 


