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Сучасні інформаційні технології (ІТ) охоплюють усі сфери сучасної 
науки та освіти. Вплив мережевого принципу  в цій  галузі  сприяє 
додатковим можливостям нових послуг в роботі бібліотек. «Перенасичення 
світового простору  інформацією в  останні роки спричинило підвищення  
планки вимог до відбору інформації, її оброблення  та своєчасного надання 
користувачам, що спричинило бібліотеки змінювати  технології 
обслуговування  і, зокрема, впроваджувати онлайн нові форми роботи» 
[1,с.30]. 

Науково-практична інтернет-конференція «Використання інструментів веб-технологій як основа 
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Розвиток онлайн-послуг в бібліотечній роботі доповнює позитивний 
облік  в веб-середовищі,  який формується по принципу  «послуга розповість 
про все» [3]. 

Згідно  з формулюваннями  тлумачного словника "Комп’ютерні 
інформаційні системи та сховища даних", термін  "он-лайн"  (online) 
визначається  як  робота  користувача  в  інтерактивному  режимі,  при  якому 
зв’язок  з об’єктом  не  переривається [3]. 

У Науковій  бібліотеці УжНУ на головній сторінці  представлені  онлайн  
послуги, серед  яких  передбачено послугу « індексування за УДК», яка 
надається відділом наукової обробки літератури. Саме цей відділ  надає 
допомогу при визначенні індексів Універсальної десяткової класифікації 
(УДК) та авторського знака до наукових та навчальних праць. Послуга  
надається лише науковцям,  співробітникам,  викладачам,  аспірантам та 
студентам Ужгородського  національного університету [7].  Для цього 
необхідно заповнити  форму для  отримання УДК  чи/та авторського  знака 
для своєї наукової  праці і   відіслати її на електронну адресу бібліотеки. 
Термін  виконання – протягом робочого дня.  

В указаній  формі  треба зазначити:  ПІБ замовника,  електронну адресу, 
кафедру, посаду, вид видання (стаття, монографія, збірник, дисертація тощо),  
ключові слова ,  прізвище  першого автора для визначення  авторського  
знака. 

УДК – бібліотечна класифікація документів  широко використовується у 
всьому світі для систематизації творів науки, літератури і мистецтва, 
періодичного друку, різних видів документів і організації картотек. Ця 
класифікація розроблена  Міжнародним  бібліографічним  інститутом у 
1895–1905  на основі «Десяткової 
класифікації» американського бібліотекаря Дьюї. Сьогодні УДК є 
інтелектуальною власністю Міжнародного консорціуму УДК. Можливості 
УДК дають змогу систематизатору перейти від пасивного відшукування у 
таблицях індексу, який є адекватним для змісту документа, до активного 
створення індексів за допомогою вільного комбінування елементів основної і 
допоміжних таблиць відповідно до специфічного профілю бібліотеки, 
інформаційного центру або роботи, яку вони здійснюють. Правильність 
цього процесу регламентується методикою [6]. 

Науково-практична інтернет-конференція «Використання інструментів веб-технологій як основа 
розширення бібліотечних он-лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки» 

2 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC_%D0%A3%D0%94%D0%9A


  

Методика індексування – це сукупність заходів та правил побудови 
індексів УДК для понять, які відображають основний зміст документа або 
запиту. Основним завданням методики є забезпечення одноманітності 
підходів до створення індексів [5]. 

Для виконання послуги «індексування за УДК»  розроблено правила 
індексування . 

Правило перше: Індексувати документ за його основним змістом. 
Правило друге: Враховуючи  багатоаспектність УДК, необхідно чітко 

визначити предмет  та аспект його розгляду. 
Правило третє: Правильне використання допоміжних таблиць. 
Правило четверте: Під час індексування документів дотримуватись 

послідовності пошуку складових індексу. 
Правило п’яте: Правильне  утворення складних індексів. Це індекси, що 

утворюються сполученням основного індексу із загальним або спеціальним 
визначником. 

Правило шосте: Утворення складених індексів, які  формують із двох і 
більше простих або складних індексів за допомогою знаків відношення та 
подвійного відношення. 

Правило сьоме. Алгоритм практичного індексування за УДК. Процес 
індексування можна подати у вигляді переліку операцій, які виконуються 
послідовно. 

Робота бібліотекаря, який надає онлайн-послугу «індексування за  
УДК»  повинна відповідати таким критеріям: якість, надійність, 
оперативність, поважність, обов’язковість та високий професіоналізм. 

Якість послуги – максимальне дотримання побажанням користувача. 
Надійність – в першу чергу це компетентність та професіоналізм 

бібліотекаря. 
Оперативність – зв’язок за допомогою веб-технологій, SKIPE, VIBER, 

FB та ін.  
Якість послуги  залежить також  від уміння бібліотекаря викликати  

довіру до послуги. 
Поважність відносин – це перш за все індивідуальне  обслуговування. 

Обов’язковість відповіді – гарантована відповідь  в зазначений термін. 
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Професіоналізм  бібліотекаря – одна з головних вимог щодо надання 
онлайн-послуги.  Особливе  значення  з  цим набуває  рівень кваліфікації   
спеціалістів сектора наукової обробки документів, які саме здійснюють цю 
послугу. Бібліотекарі, які працюють  в умовах сучасних вимог повинні  
орієнтуватися в усіх галузях знань, володіти іноземними мовами, сучасною 
термінологією. 

У  секторі наукової  обробки  документів бібліотеки Ужгородського 
університету  працюють  досвічені   працівники , які визначають індекс УДК. 
Це фахівці  з  великим стажем роботи  та  вмінням працювати з різними 
бібліотечними класифікаціями.  В своїй роботі по індексуванню за УДК вони  
дотримуються  методики індексування та досконалого вивчення  наукової 
праці, підручника, статті  з тим, щоб індекс УДК відображав всі аспекти 
даної роботи. 

Отже, онлайн-послуга  «індексування за УДК»  – це найкоротший шлях 
отримання оперативної  професійної  допомоги.  
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