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Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних і 

прикладних знань з методології та інструментарію побудови технологій 

документаційного забезпечення, а також, проектування та раціональної 

організації документообігу та служб документаційного забезпечення,  

Предметом вивчення дисципліни є принципи, методи, засоби та процеси 

документаційного забезпечення з використанням мовних технологій, а також, 

сучасні засоби та технології обробки інформації.  

Завдання вивчення дисципліни:  

 з’ясування сутності мовних технологій документного забезпечення та 

методики їх застосування в сучасному суспільстві;  

 ознайомитись з діючими міжнародними та регіональними нормативно- 

правовими актами з організації документного забезпечення;  

 набуття практичних навичок моделювання і аналізу мовних технологій 

документного забезпечення;  

 засвоєння соціальних навичок.  

Навчальна дисципліна «Мовні технології документаційного забезпечення» 

покликана допомогти студенту отримати:  

знання сучасних методів, принципів, засобів та технологій документаційного 

забезпечення, переваг та недоліків мовних технологій документаційного 

забезпечення, а також методів оцінки ефективності документаційного 

забезпечення;  

розуміння основних понять, правил, принципів та шляхів документного 

забезпечення з використанням мовних технологій та напрямків вдосконалення 

існуючих засобів документного забезпечення;  

уміння здійснювати документне забезпечення з використанням мовних 

технологій за допомогою існуючих методів та засобів, а також, проводити оцінку 

ефективності документного забезпечення;  

здатність проводити документне забезпечення з використанням мовних 

технологій, аналізувати можливості, недоліки та шляхи вдосконалення існуючих 

засобів документного забезпечення, засвоєння соціальних навичок (soft skills).  

  



Лабораторне робота № 1 

Тема: Здійснення композиції тексту документа 

Мета: створювати різні види текстів документів, використовуючи в них 

відповідні усталені мовні звороти; оцінювати композицію створеного тексту; 

виявляти авторську інтенцію службових документів, їх результативність та 

ефективність; здійснювати лінгвістичний аналіз текстів документів.  

 

Теоретичні відомості 

Композиція тексту – це побудова документа, яка об’єднує всі його 

елементи в єдине ціле; форма вираження та розвитку теми. Традиційно виділяють 

два рівні композиції – змістовий (змістово-логічний) і лінгвістичний.  

Змістова композиція включає змістову структуру, що передбачає 

виділення в тексті основних композиційних частин, засоби розміщення змісту 

тексту – «семантичні опори» та лексичну стратифікацію тексту. Зміст службового 

документа визначається його номіналом і видом номіналу, які є важливими 

елементами підготовки читача до сприйняття інформації, закладеної в 

повідомленні. У композиційному відношенні тексти службових документів є 

клішованими, тобто з чітко визначеною композиційною структурою.  

Змістова композиція тексту службових документів передбачає його поділ на такі 

композиційні частини: вступ, основна частина – доказ чи виклад, закінчення.  

Лінгвістична композиція передбачає ієрархію мовних одиниць, з яких 

складається текст. У цій ієрархії кожна одиниця вищого рівня містить одиниці 

більш низького рівня: текст (чи макротекст), мікротекст (надфразову єдність) і в 

окремих випадках – речення. Її складність залежить від обсягу тексту – чим 

більший обсяг, тим складніша лінгвістична структура та більша кількість рівнів. 

Співвідношення між складовими тексту: речення – складне синтаксичне ціле 

(мікротекст) – текст (макротекст). До лінгвістичної композиції належать такі 

засоби зв’язку: засоби єдності; конектори (зв’язки); демаркатори.  

Укладач документа повинен уміти оцінювати підготовлений текст на таких 

рівнях: лексико-граматичному (вибирати адекватні мовні засоби для 16 

відображення фрагмента об’єктивної реальності); інформаційному 

(характеризувати його з погляду важливості порушуваних питань, розкриття їх 

суті, шляхів вирішення поставлених проблем відповідно до свого рівня розуміння 

й компетентності); логічному (перевіряти текст на послідовність, 

несуперечливість, доказовість, наявність органічного зв’язку всіх частин і 

завершеність кожної, а також тексту в цілому); прагматичному (аналізувати 

авторську інтенцію).  

 

Хід виконання роботи 

1. Назвіть причини виділення речень у абзаци.  

2. Розкажіть про послідовність оцінювання композиції тексту документа.  

3. Назвіть засоби зв’язку лінгвістичної композиції та особливості їх 

використання в текстах документів.  

4. Поясніть різницю між мовними кліше та штампами, шаблонами.  

5. Назвіть особливості виділення абзаців у текстах документів.  



6. Поясніть роль рубрикації в тексті документа.  

7. Змоделюйте простий текст із активним закінченням. Який порядок 

розташування його смислових складових? Проаналізуйте змістову композицію 

тексту.  

8. Укладіть складний текст із пасивним закінченням і прямим порядком 

розміщення його елементів. Проаналізуйте порядок розташування його смислових 

складових і лексичну стратифікацію тексту.  

9. Побудуйте складний текст зі зворотним порядком розміщення елементів. 

Виділіть у ньому засоби стандартизації мови тексту (ключові слова, мовні кліше, 

типові речення).  

10. Змоделюйте текст-опис. Проаналізуйте його композицію.  

 

Контрольні запитання 

1. Які основні складники тексту та варіанти їх розміщення в тексті 

документа?  

2. Яких загальних вимог слід дотримуватися при створенні текстів 

документів?  

3. Що включає поняття «змістова композиція»?  

4. Яку роль у тексті виконують «семантичні опори» та лексична 

стратифікація?  

5. Що включає в себе поняття «лінгвістична композиція»?  
 

Лабораторна робота №2 

Тема: Здійснення мовного опрацювання документу. 

 

Теоретичні відомості 

Методика систематизації та індексування документів. Систематизація 

документа – це визначення класифікаційного індексу документа відповідно до 

його змісту за таблицями певної документної класифікації. 

Методика систематизації документів – це сукупність науково обґрунтованих 

і перевірених практикою принципів та правил, якими слід керуватися при 

систематизації. Завдання методики – забезпечити правильність, однаковість та 

єдність рішень при систематизації, чіткий взаємозв'язок і розмежування розділів, 

засоби комбінування індексів. 

Користуючись однаковими таблицями класифікації, можна по-різному 

виконувати систематизацію документів, відносити їх до різних рубрик. Саме 

правильність та доцільність розподілу матеріалів за рубриками забезпечується не 

лише однією класифікацією, а й застосованою методикою. Методика зумовлена 

не лише особливостями тих чи інших таблиць, а й загальними принципами 

систематизації. 

Розрізняють такі методики: загальну – про способи і правила, які відносять 

до документів будь-якого змісту та часткову – про способи систематизації 

документів певних галузей знань й окремих видів документів (нотних, 

образотворчих, патентних, аудіовізуальних тощо). 



Часткова методика систематизації повністю пов’язана з окремими 

класифікаційними системами, й основні її положення відображаються у 

конкретних таблицях класифікації. Ця методика публікується як у тексті самих 

таблиць, так і може публікуватися у вигляді спеціальних посібників. 

Систематизувати документи без їх безпосереднього перегляду й аналізу 

неможливо, навіть у випадках наявності розгорнутої анотації. 

Перегляд друкованих документів починають із титульного аркуша, який дає 

загальне уявлення про книгу. Вміщені на ньому відомості слід прочитати 

повністю, адже знайомство з книгою завжди починається з двох питань: про що 

написана книга та хто її автор. 

У назві документа формулюється, як правило, його зміст, зазначається тема 

(предмет) документа та аспект його розгляду. 

У надзаголовних даних, як правило, відтворена назва серії, назва 

колективу,який створив цей документ тощо. Назва видавництва та видавничої 

організації, теж може бути орієнтиром у процесі аналізу документа.  

Видавнича анотація подає коротку характеристику змісту та цільового 

призначення документа. Вона друкується на звороті титульного аркуша, або на 

останній сторінці книги. 

Більшість анотацій бувають достатньо точними, але у зв'язку зі своїм 

невеликим обсягом не можуть вичерпно відображати всі аспекти змісту 

документа. 

При аналізі документа слід також переглянути зміст, який є логічним планом 

документа. Назви розділів, частин характеризують зміст документа, тому за їх 

обсягом можна скласти певне уявлення щодо того, які з них є найбільш 

важливими та вимагають детального перегляду. 

У передмові, яка написана автором чи редактором, розглядається та 

оцінюється документ у цілому, викладаються головні питання його змісту. 

Покажчики, ілюстрації, креслення, список використаної чи рекомендованої 

літератури доповнюють та розширюють загальну характеристику змісту 

документа. Отримавши початкове загальне уявлення про зміст документа, 

систематизатор переглядає текст документа 

Аналіз документа слід виконувати відповідно до загальних правил 

систематизації, які застосовують незалежно від виду таблиць класифікації. 

По-перше, це визначення предмета (теми) документа. Якщо в ньому 

розглядається два чи більше предметів, тоді виявляють, як вони висвітлені: на 

рівних засадах чи у взаємозв'язку, чи є один із предметів основним; 

встановлюється, чи є побічна тема, яка має важливе наукове значення; як 

глибоко та детально вона розроблена. 

По-друге, слід визначити, чи розглядається предмет (тема) у цілому чи у 

певній його частині (наприклад, викладається історія предмета в цілому або в 

певний історичний період). 

По-третє, слід визначити аспект дослідження, тобто з точки зору якої науки 

чи галузі практичної діяльності характеризується предмет у документі. Особливо 

виділяються документи, де предмет розглядається кількома науками. 



Використовуючи викладені вище прийоми та правила аналізу документа, 

порівнюючи та узагальнюючи дані про зміст документа, систематизатор отримує 

достатньо інформації і може зробити попередній висновок щодо змісту 

документа. 

Другий етап систематизації – прийняття класифікаційного рішення. Це – 

процес визначення за таблицями класифікації найбільш точного і детального 

індексу, що характеризує документ з усіх сторін його змісту і форми. 

Керуючись правилами загальної та спеціальної методики систематизації, 

систематизатор повинен враховувати структуру таблиць, зафіксоване в ній 

розмежування відділів, співвідношення ознак поділу, систему типізації. При 

цьому використовуються всі складові таблиць класифікації (основні таблиці, 

допоміжні таблиці, алфавітно-предметний покажчик до таблиць). 

Приймаючи класифікаційне рішення, слід звернутися до основних таблиць 

класифікації (до її робочого примірника), обрати рубрику, яка найбільш точно 

відповідає змісту документа. Використовуючи логічну структуру розділу, 

систематизатор знаходить підрозділ, який найбільш точно відповідає основній 

темі документа.  

Правильне класифікаційне рішення може бути прийняте лише за основними 

таблицями класифікації, оскільки в них уміщені розгорнуті формулювання 

рубрик, методичні вказівки й посилання. 

Прийняття класифікаційного рішення передбачає уточнення змісту та форми 

документа шляхом деталізації із застосуванням різних визначників, типових 

ділень тощо. 

Третім етапом систематизації документа є оформлення класифікаційного 

рішення, яке полягає в складанні повного індексу. До його складу входять індекси 

всіх підрозділів карткового чи електронного систематичного каталогу, у яких 

будуть знаходитись бібліографічні записи даного документа. У повному індексі 

на першому місці зазначають індекс підрозділу, який є повним місцем даного 

документа в каталозі. Другий та наступні індекси вміщують у порядку їх 

розташування в таблицях класифікації. У ББК ці індекси приєднуються за 

допомогою знака плюс, наприклад: "65.37+65.38 економіка транспорту та зв'язку". 

Хід виконання роботи 

1. Оберіть документ із певної галузі для реферування (на вибір студента). 

2. Виконайте бібліографічний опис обраного документа. 

3. Складіть реферат обраного документа. 

3. Визначте вид складеного вами реферату. 

4. Зазначте кількість друкованих знаків у рефераті, пам'ятаючи, що середній 

обсяг реферату — 850 друкованих знаків. 

 

Контрольні запитання 

1. Назвіть види інформаційно-аналітичної діяльності.  

2. Класифікація оглядово-аналітичних документів.  

3. Етапи підготовки інформаційно-аналітичних документів 

 

 



Лабораторна робота №3 

Тема: Індексування документів 

Мета: Засвоїти суть індексування документів, поняття документних 

класифікацій, вимоги до документних класифікацій, види документних 

класифікацій, предметизацію документів та здобути практичні навики. 

Теоретичні відомості 

Здійснення ефективного пошуку документів можливе лише за умови певної 

організації зберігання самих документів і відомостей про них. Інакше кажучи, 

необхідно дотримуватися зручного порядку в розташуванні документів у 

фондосховищах та їхніх бібліографічних записів у пошукових масивах. Для цього 

доцільно групувати документи і бібліографічні записи їх за певними ознаками. 

Ознаками групування можуть виступати формальні характеристики документів 

(прізвища авторів, назви творів, роки видання тощо), але для здійснення 

тематичного бібліографічного пошуку, тобто пошуку документів за їхнім змістом, 

як основні мають виступати саме ознаки змісту. Групування документів 

відповідно до їх тематики, галузі знання і забезпечує індексування. 

Суть індексування полягає в тому, щоб передати зміст документів, а в разі 

необхідності й деякі формальні ознаки у вигляді коротких закодованих 

повідомлень, так званих пошукових образів документів (ПОД). Наявність ПОД 

забезпечує подальший пошук документів завдяки зіставленню ПОД із пошуковим 

приписом. 

Індексування здійснюється на основі певних інформаційно-пошукових мов. 

Інформаційно-пошукова мова (ПМ) — це спеціалізована штучна мова, призначена 

для передачі змісту і формальних ознак документів, а також інформаційних 

запитів пошуку потрібних документів. Як будь-яка мова, ПМ має абетку (система 

графічних знаків для запису слів і виразів), лексику (сукупність слів, якими 

користується мова), граматику (засоби, правила, якими користуються для 

побудови і поєднання слів). Індексуючи документ, здійснюють переклад 

відомостей про нього з природної мови на штучну — інформаційно-пошукову. 

Залежно від ПМ, яка використовується в тому чи іншому пошуковому 

масиві, документи підлягають обробці за такими видами індексування: 

систематизація, предметизація, координатне індексування.Усі ці види 

індексування пов'язані з розподілом документів за певними класами. Далі 

розглядатимуться ШМ класифікаційного типу, на яких базуються предметизація 

та систематизація і які більше поширені. ШМ, покладені в основу координатного 

індексування, використовуються в автоматизованій інформаційно-пошуковій 

системі (АІПС) і розглядатимуться в курсах інформатики. 

Початковим, найпростішим методом розподілу сукупності певних об'єктів є 

метод групування, тобто розчленування цієї сукупності на групи якісно 

однорідних об'єктів. У групи об'єкти об'єднуються за найпростішими, зазвичай 

зовнішніми ознаками, які не розкривають природу і суть досліджуваних явищ, 

наприклад, групування людей за зростом або кольором волосся. Документи та 

бібліографічні записи їх також можуть групуватися, наприклад, за абеткою 

прізвищ авторів, номерами, місцями або роками видання й т. ін. 



На більш високому рівні розвитку дослідницького процесу стоїть 

класифікація. У науці під класифікацією розуміють процес розподілу чисельності 

об'єктів на підчисельності (класи, підкласи). Оскільки такий розподіл 

здійснюється за істотними, найважливішими ознаками об'єктів, виникають 

взаємопов'язані класи, встановлюються зв'язки між окремими об'єктами. Таким 

чином, для класифікації характерне більш глибоке проникнення в суть 

досліджуваних об'єктів, що визначається усвідомленням їхніх загальних ознак, 

властивостей і відношень. У результаті розподілу об'єктів створюється система 

супідрядних понять (класів). Якщо класи відображають поняття якоїсь галузі 

знання або діяльності людей, така система також називається класифікацією.  

Класифікація широко використовується в науковій і практичній діяльності 

людей. Це метод дослідження, який дає змогу впорядкувати явища, предмети і 

тим самим полегшує процес їх вивчення, допомагає розкрити внутрішні законо-

мірності об'єктивного світу. Кожна наука розробляє класифікацію об'єктів свого 

вивчення, без чого неможливе узагальнення закономірностей їх розвитку. 

Кожен предмет, явище, процес мають багато ознак. Навіть такий простий 

предмет, як стіл, може мати ознаки форми (круглий, квадратний, овальний), 

призначення (письмовий, обідній, журнальний), матеріалу (дерев'яний, металевий, 

пластмасовий) тощо. Істотність ознаки, обраної для класифікації об'єктів, 

визначається завданнями і метою дослідження, тобто з усіх ознак обираються ті, 

що найбільше сприяють вирішенню поставлених дослідником завдань. Ознака, за 

якою здійснюється класифікація об'єктів, називається основою ділення. Так, 

класифікуючи художню літературу, основою ділення найчастіше обирають 

національну ознаку — українська література, польська література, французька 

література. Кожну з національних літератур, у свою чергу, можна поділити на 

прозові твори й поетичні, а далі на жанри, наприклад, романи, оповідання, нариси 

тощо. 

Важливе значення має класифікація у бібліотечній, бібліографічній, 

видавничій, архівній, книготорговельній, науково-інформаційній та інших видах 

діяльності. Об'єктом класифікації в названих галузях виступають документи, тому 

класифікації називаються документними. 

Документі класифікації в органах НТІ забезпечують доведення 

інформаційних повідомлень до абонентів інформації і, відпов1г;но, впровадження 

останніх досягнень науки у виробництво, поширення цінного досвіду. У 

бібліотечних фондах зібрано документи, які відображають духовні надбання 

людства, і метою бібліотечних класифікацій є сприяння прилученню читачів до 

цих надбань, сприянняїхньому вихованню і навчанню, культурному розвитку 

суспільства. У видавничій, книготорговельній справі класифікація дає змогу 

забезпечити публікацію документів з різноманітних галузей науки, сфер 

діяльності, тем і проблем, довести інформацію про опубліковані видання та 

видання, що готуються до друку, до зацікавлених споживачів1[110-209]. 
1Кушнаренко H.М. Наукова обробка документів: підручник / Н.М.Кушнаренко, 

В.К.Удалова. − Вид.4-е / перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с. 

 

 



Хід виконання роботи 

1. Створити текстовий документ 

2. Предметизація документів суспільно-політичної і гуманітарної тематики. 

Предметизувати Законодавчі матеріали сесій Верховної Ради 

3. Охарактеризувати Закон Верховнї Ради України про бібліотечну справу. 

Визначити предметні рубрики. 

4. Сформулювати предметну рубрику теоретичного аспекту на прикладі: 

Стиль у літературі; Оповідання. 

5. Використати запропонований ресурс в мережі Internet та проаналізувати 

визначення кодів УДК та ББК. 

 http://chem-bio.com.ua/biblioteka/item/555 

Розшифрування формул УДК – http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx 

Коди ББК 

Довідник по кодам ББК на сайте РГБ – http://lbc.rsl.ru/treeuse.php 

Короткий довідник по кодам ББК – http://ofernio.ru/portal/bbk.php 

Розшифрувати формули УДК : 008 (477) (075.81) 

651.4/9(075.8) 

94 (477) 

004.65:330 

Скласти Таблицю 1. Заповнити третю колонку. 

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) 
Таблиця 1. 

Таблиці для масових 

обласних бібліотек 
Галузі знання і наук 

Таблиці для 

наукових бібліотек 

 
Природничі науки   

  Природничі науки в цілому   

  Фізико-математичні науки   

  Хімічні науки   

  Науки про Землю   

  Біологічні науки   

 
Техніка. Технічні науки   

 

Сільське і лісове господарство 

Сільськогосподарські й лісогосподарські науки 
  

 
Охорона здоров'я. Медичні науки   

6/8 Суспільні й гуманітарні науки   

  Суспільні науки в цілому   

  Історія. Історичні науки   

  Економіка. Економічні науки   

  Політика. Політичні науки   

  Держава і право. Юридичні науки   

  Військова наука. Військова справа   

  Культура. Наука. Освіта   

http://chem-bio.com.ua/biblioteka/item/555
http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx
http://lbc.rsl.ru/treeuse.php
http://ofernio.ru/portal/bbk.php


  Філологічні науки. Художня література   

  Мистецтво. Мистецтвознавство   

  Релігія. Атеїзм   

  Філософські науки. Психологія   

 
Література універсального змісту   

6. За результатами роботи оформити звіт. Звіт повинен містити: 

Мету роботи. 

Короткі теоретичні відомості. 

Опис основних дій, які виконувались протягом лабораторної роботи. 

Графічний матеріал у вигляді PrintScreen з відповідними коментарями до всіх 

пунктів ходу роботи (якщо передбачено ходом роботи). 

Висновки. 

Контрольні питання: 

1.У чому суть процесів індексування документів? 

2.Що таке документна класифікація? Які існують типи документних 

класифікацій? 

3.У чому єдність і відмінність предметизації і систематизації? 

4.Що таке мова предметних рубрик? З чого вона складається? 

5.Дайте визначення поняття предметної рубрики? Які функції вона виконує? 

6.З яких етапів складається процес предметизації? 

7.У яких випадках використовують інверсію при формулюванні предметних 

рубрик? 

 

Лабораторна робота №4 

Тема: Складання анотації до документу  

Мета роботи: за результатом засвоєння навчального матеріалу знати та 

вміти здійснювати формалізоване складання довідкових та рекомендаційних 

анотацій. 

Основні теоретичні відомості 

У практиці анотування використовують поширені схеми, створені на основі 

різних підходів до структурування інформаційних елементів.  

У цілому можна сказати, що анотації на документи наукового характеру 

найчастіше подають відомості про характер твору, основну тему, розглянуті 

проблеми, про об'єкти, мету дослідження та одержані результати, у них 

підкреслюється, що нового вносить твір у розробку теми, чим він відрізняється 

від інших, близьких до нього за тематикою і призначенням, а якщо цей документ є 

перевиданням, то вказується на його відмінності від попередніх видань. У разі 

необхідності можуть бути надані відомості про автора.  

Так, широко відома й активно використовується структура анотації, 

запропонована Н.І. Гендіною, до якої входять: 1. Відомості про автора твору. 2. 

Стисла довідка про творчість автора. 3. Відомості про зміст твору. 4. Оцінка 

твору. 5. Стильові особливості твору. 6. Характеристика художньо-

поліграфічного і редакційно-видавничого оформлення. 7. Читацька адреса. 



Визначивши тип та інформаційну структуру анотації, переходять 

безпосередньо до процесу анотування.  

Процес анотування можна поділити на три етапи: підготовчий, основний і 

заключний.  

На підготовчому етапі приступають до аналізу первинного документа, у 

ході якого здійснюють загальне ознайомлення з документом, виявляють 

фрагменти тексту, що відповідають інформаційним елементам анотації, 

відокремлення і первинне осмислення цих фрагментів.  

Одночасно з виявленням окремих інформаційних елементів анотації 

вирішують питання про доцільні засоби стимулювання до читання первинного 

документа. Їх використовують, як правило, при складанні рекомендаційних 

анотацій. Ці засоби поділяються на три групи: проблемні, аргументні й емоційні. 

Навіть глибоко проаналізувавши документ, не завжди можна виявити всі 

відомості, необхідні для його характеристики в анотації. Зазвичай це додаткові 

відомості про автора, історико-літературні довідки про твір, пояснення значення 

для наука чи техніки проблеми, якій присвячено анотований твір, різноманітні 

дані про конкретних осіб, країни, регіони, що розглядаються у творі, тощо. Такі 

відомості анотатор може знайти в довідкових виданнях, бібліографічних 

покажчиках, видавничих проспектах і т. ін. Щоб дати оцінку твору, доводиться 

звертатися до критичних статей, рецензій, відгуків. 

На основному етапі складання анотації переходять до вивчення виявлених 

ключових фрагментів тексту і більш глибокого осмислення їх. При цьому 

використовуються два види читання: вивчаюче і реферативне. У процесі 

вивчаючого читання запам'ятовують інформацію, що стосується змісту тексту. 

Реферативне читання передбачає вилучення найбільш суттєвої інформації з 

документа і її узагальнення. 

Саме на цьому етапі в процесі реферативного читання здійснюється 

синтезування, згортання інформації. Основними методами такого згортання є: 

цитування, перефразування, інтерпретація. Цитування — це дослівне 

відтворення фрагментів, речень, абзаців первинного документа. У межах 

цитування можна виділити екстрагування, тобто вибір з тексту найважливіших 

речень. Суть методу перефразування така сама, як і реферування, тобто 

застосування прийомів узагальнення й заміни термінів і понять, використаних у 

первинному документі, перефразування і відображення змісту твору в 

максимально короткій і загальній формі. При використанні методу інтерпретації 

характеристика документа здійснюється, виходячи із задуму анотатора, і може 

бути подана так, як уявляє і розуміє зміст документа анотатор. 

Здійснивши узагальнення ознак змісту і формальних ознак первинного 

документа, доречно зіставити одержані результати з класифікаційними індексами 

і предметними рубриками, які надано документу на попередніх етапах його 

опрацювання. Не має бути розбіжностей у характеристиці документа за 

допомогою різних видів аналітико-синтетичної обробки. 

Повністю усвідомивши, що таке документ і якою має бути анотація на 

нього, складають її план. План анотації є схематичним, тезисним переказом 

майбутньої анотації, її інформаційним каркасом. Він може бути коротким або 



докладним, повним. Крім інформаційних елементів у плані відображаються 

основні прийоми і методи надання інформації про твір. При складанні плану 

анотації добирають словесні кліше — маркери, що можуть бути використані при 

складанні її тексту. Так, наприклад, широко використовуються в практиці 

анотування такі словесні кліше, як: "видатний ... письменник...", "ім'я автора 

широко відоме...", "ідейні переконання автора сформувалися під впливом...", 

"творчість автора пронизана ідеєю... і належить до періоду..." або "головна 

(основна, генеральна) тема творчості...", "роман присвячено...", "оповідання і 

повісті поєднує тема...", "повість (оповідання, роман), що дала назву збірці..." 

тощо. 

На заключному етапі процесу анотування текст анотації формулюється, 

редагується й остаточно оформляється. 

Анотація має бути стислою, її обсяг становить приблизно 500 знаків, це 70 

слів. Проте обсяг рекомендаційних анотацій не регламентується, вони більш 

розгорнуті.  

Текст анотації прагнуть зробити доступним, щоб його легко і правильно 

сприймали користувачі. Мова анотації точна, конкретна і зрозуміла. Синтаксис 

анотації має бути простим, доцільно використовувати короткі прості речення, які 

складаються з 6—17 слів. Не можна зловживати прикметниками і 

дієприкметниками, складними граматичними зворотами. Бажано також обмежити 

використання іменників, оскільки вважається, що чим більше в анотації понять, 

переданих іменниками, тим складніша вона для розуміння. Легше сприймаються в 

анотаціях дієслова і дієслівна форма викладу. 

Особливості складання довідкових анотацій 

Для бібліографічних видань спеціальної бібліографії важливим є 

висвітлення проблематики анотованого твору, тому основним елементом цих 

анотацій виступають відомості, що розкривають, уточнюють назву. Всі інші 

ознаки твору подають, якщо без них неможливо зрозуміти його проблематику. 

Часто в довідкових аналітичних анотаціях подають перелік питань, які 

розглядаються в документі, або назви його структурних частин (розділів, 

параграфів тощо). 

Особливості складання рекомендаційних анотацій 

Складаючи рекомендаційні анотації, важливо особливу увагу звернути на 

пояснення головного предмета твору. Поширеним прийомом рекомендаційного 

анотування є постановка низки цікавих або інтригуючих питань. 

В аналітичному рекомендаційному анотуванні основна увага приділяється 

характеристиці об'єкта анотування в загальному контексті твору.  

Структура довідкової анотації містіть: 1. Бібліографічний опис; 2. Текст 

анотації, що складається з наступних аспектів змісту первинного документа: - 

Відомості про автора; - Відомості про форму (жанрі) первинного документа; - 

Предмет, об'єкт або тема первинного документа; - Час і місце дослідження; - 

Характеристика змісту первинного документа; - Причини перевидання і відмінні 

риси даного видання; - Характеристика довідкового апарату видання; - Цільове і 

читацьке призначення первинного документа. 



У анотованому документі можуть бути відсутні будь-які аспекти з 

наведеного переліку, проте послідовність їх викладу в анотації зберігається. 

Методика формалізованого складання довідкової анотації включає 

виконання наступних дій: 

1. Складання бібліографічного опису первинного документа. 

2. Аналіз тексту первинного документа. 

3. Синтез тексту. 

4. Редагування пропозицій, витягнутих з тексту первинного документа. 

5. Запис і оформлення анотації. 

Методика формалізованого складання рекомендаційної анотації. Як об'єкти 

анотування виступають науково-популярні, літературно-художні, дитячі видання, 

тексти яких мають слабо структурований характер і в меншій мірі піддаються 

формалізації. Дані види документів як елементи зовнішньої структури можуть 

поряд з текстом включати апарат видання.  

Тексти художніх і науково-популярних видань відрізняються 

метафоричністю, образністю, широким використанням синонімів, багатозначних 

слів різноманітними стильовими пластами лексики. Вони характеризуються 

емоційністю і особливою експресивністю.  

Результатом використання методики формалізованого анотування є 

складання рекомендаційної анотації - вторинного документа, не тільки 

характеризує первинний документ з точки зору його призначення, змісту, виду, 

форми та інших особливостей, а й дає оцінку та рекомендації щодо його 

використання.  

Мета рекомендаційної анотації - зацікавити читача, показати значення і 

відмінні риси даної книги або статті, привернути увагу користувача до 

первинного документа. Практично рекомендаційна анотація виконує функції 

реклами видання. 

Структура рекомендаційної анотації включає: 1. Бібліографічний опис; 2. 

Текст анотації, що складається з наступних аспектів змісту первинного 

документа: - Відомості про автора; - коротка характеристика творчості автора; - 

характеристика анотованих творів; - оцінка анотованих творів - стилістичні 

особливості анотованих творів; - характеристика художньо-поліграфічного та 

редакційно  видавничого оформлення; 

У анотованому документі можуть бути відсутні будь-які аспекти з 

наведеного переліку. У цьому випадку вони опускаються, проте послідовність 

викладу в анотації зберігається. 

 



Методика формалізованого складання рекомендаційної анотації включає 

виконання наступних дій: 

1. Складання бібліографічного опису первинного документа. 

2. Аналіз тексту первинного документа. 

3. Аналіз додаткових джерел інформації. 

4. Синтез тексту. 

4. Редагування пропозицій, витягнутих з тексту первинного документа. 

5. Запис і оформлення анотації. 

Склад дій при формалізованому складанні рекомендаційної анотації 

1. Складання бібліографічного опису первинного документа. На первинний 

документ слід скласти бібліографічний опис відповідно до вимог. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис Загальні вимоги та правила 

складання. 

2. Аналіз тексту первинного документа. У зв'язку з особливостями об'єктів 

анотування (досить великий їх обсяг), процедура анотування часто передбачає не 

читання, а лише перегляд первинного документа. Найважливіша роль при цьому 

відводиться аналізу апарату видання (титульний лист, супровідні статті, примітки, 

коментарі, покажчики, списки літератури, зміст або зміст, додатки). Саме з цих 

елементів витягуються основні відомості для складання рекомендаційної анотації.  

3. Аналіз додаткових джерел інформації. Залучення додаткових джерел 

інформації здійснюється в разі, коли довідковий апарат анотування документа не 

містить інформації, необхідної для складання анотації, а також при відсутності 

елементів довідкового апарату видання. До додаткових джерел інформації 

відносяться: рецензії, критичні статті, критико-біографічні, історичні та історико-

літературні роботи, довідкові видання. Основою для виявлення додаткових 

джерел служать довідкові та бібліографічні видання по відповідній галузі знання. 

4. Синтез тексту. 

4.1. Виходячи із заданої структури рекомендаційної анотації треба 

визначити склад і послідовність викладу аспектів змісту, виявлених в ході аналізу 

довідкового апарату первинного документа, а також додаткових джерел 

інформації. 

4.2. Забезпечити реалізацію рекомендаційної функції анотації за рахунок 

використання прийомів: 

- включення в текст анотації цікавих питань, на які читачі можуть 

відповісти за допомогою даного документа; 

- введення в текст анотації цитат з твору, а також цитат, які характеризують 

слова автора, дійової особи, героя; 

- приведення в анотації кульмінаційного моменту сюжету, включення 

уривків з діалогів персонажів твору, прийом незакінченого оповідання; 

- посилання на відгуки відомих критиків, науковців, діячів культури і 

мистецтва, очевидців подій, спогади сучасників і т.д. 

5. Запис і оформлення анотації. Необхідно записати і оформити анотацію 

відповідно до вимог. Особливістю рекомендаційної анотації, отриманої в 

результаті формалізованого анотування, є характеристика і оцінка первинного 

документа на основі уявлень про цінності, значущості інформації упорядника або 



редактора первинного документа, видатних діячів культури і мистецтва, критиків 

і літературознавців і ін., А не суб'єктивних суджень укладача анотації. 

Оформлення анотацій 

ДОВІДКОВА АНОТАЦІЯ 

Кучеренко Г. Систематизація анотацій [Рукопис] : реферативний огляд / 

Ганна Миколаївна Кучеренко. — Київ, 2012. — 30 с. 

Анотація має бути довідкового типу. Інформаційна структура анотації: 

відомості, що розкривають, уточнюють назву; за потреби можна навести перелік 

питань, які розглядаються в огляді. Обсяг тексту анотації — не більше 250 знаків 

без пропусків (не більше 40 слів). Це зразок оформлення, а не виконання. 

РЕКОМЕНДАЦІЙНА АНОТАЦІЯ 

Кучеренко Г. Систематизація анотацій [Рукопис] : реферативний огляд / 

Ганна Миколаївна Кучеренко. — Київ, 2012. — 30 с. 

Анотація має бути рекомендаційного типу. Інформаційна структура 

анотації: відомості про характер твору, основну тему, розглянуті проблеми, про 

об'єкти, мету дослідження та одержані результати. Складаючи анотацію, слід 

користуватися загальною та відповідною спеціальною методикою анотування. 

Обсяг тексту анотації — не менше 500 знаків без пропусків (не менше 70 слів). 

Анотація має бути рекомендаційного типу. Інформаційна структура анотації: 

відомості про характер твору, основну тему, розглянуті проблеми, про об'єкти, 

мету дослідження та одержані результати. Складаючи анотацію, слід 

користуватися загальною та відповідною спеціальною методикою анотування. 

Обсяг тексту анотації — не менше 500 знаків без пропусків (не менше 70 слів). Це 

зразок оформлення, а не виконання. 

Хід виконання роботи 

1. Складіть бібліографічний опис для наукової статті з електронного 

періодичного видання, що передуватиме кожній з анотацій.  

2. Складіть довідкову аналітичну анотацію для свого варіанту наукової 

статті з електронного періодичного видання, використовуючи загальну та 

відповідну спеціальну методику анотування. 

 Довідкова анотація повинна містити бібліографічний опис, анотацію на 

наукову статтю з електронного періодичного видання. 

 Інформаційна структура анотації: відомості, що розкривають, 

уточнюють назву; за потреби можна навести перелік питань, які розглядаються в 

статті. 

 Обсяг тексту анотації — не більше 250 знаків без пропусків (не більше 

40 слів). 

 Приклад оформлення довідкової анотації наведено у додатку. 

3. Складіть рекомендаційну аналітичну анотацію для свого варіанту 

наукової статті з електронного періодичного видання, використовуючи загальну 

та відповідну спеціальну методику анотування. 

 Рекомендаційна анотація повинна містити бібліографічний опис та 

анотацію на наукову статтю з електронного періодичного видання. 



 Інформаційна структура анотації: відомості про характер твору, основну 

тему, розглянуті проблеми, про об'єкти, мету дослідження та одержані результати, 

цільове та читацьке призначення. 

 Обсяг тексту анотації — не менше 500 знаків без пропусків (не менше 

70 слів) та не більше однієї сторінки А4. 

 Приклад оформлення рекомендаційної анотації наведено у додатку. 

4. За результатами виконання лабораторної роботи зробити звіт, де  повинні 

бути викладені: 

 мета роботи; 

 короткий виклад завдання; 

 результати виконання всіх пунктів завдання, а саме: 

 довідкова аналітична анотація разом з бібліографічним описом для наукової 

статті з електронного періодичного видання; 

 рекомендаційна аналітична анотація разом з бібліографічним описом для 

наукової статті з електронного періодичного видання; 

 висновки, які не повинні дублювати завдання та мету роботи, а повинні 

містити оцінку та аналіз результатів, отриманих в роботі, порівняння 

практичних результатів з теоретичними положеннями. 

5. За результатами виконаної роботи зробити висновки. Порівняти складені 

анотації між собою. 

6. Дати відповідь та контроль запитання. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть синонім терміну «анотація». Чим анотація відрізняється від 

реферату? 

2. Для чого призначені анотації? Які функції виконує анотація і у чому 

вони полягають? Які вимоги ставляться до анотацій і у чому вони полягають? 

3. Як класифікують анотації? 

4. Які установи здійснюють анотування документів в Україні? 

5. Що представляє собою загальна методика анотування? Що 

представляє собою спеціальна методика анотування? Що представляє собою 

інформаційна структура анотації? 

6. З яких етапів складається процес анотування і у чому вони полягають? 

7. Назвіть особливості складання загальних та аналітичних довідкових 

анотацій. 

8. Назвіть особливості складання загальних, аналітичних та групових 

рекомендаційних анотацій. 

9. Назвіть особливості складання видавничих та книготорговельних 

анотацій. 

 

Лабораторна робота №5 

Тема: Складання бібліографічного опису документу  

Мета роботи: ознайомитися з методиками складання бібліографічного опису 

документу. 

 

 



Основні теоретичні відомості 

Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей 

про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за 

певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної 

переробки інформації. Процес складання бібліографічного опису передбачає 

виявлення та формування за певною методикою множини бібліографічних 

даних про окремий документ або його частину, чи групу документів. 

 Кожна наукова робота – монографія, наукова стаття, дисертація або 

студентський реферат, курсова, дипломна, кваліфікаційна робота – в 

обов’язковому порядку мають супроводжуватися бібліографічними списками 

використаних джерел і літератури.  

Бібліографічні списки, акумулюючи, як правило, найбільш цінну 

бібліографічну інформацію з теми дослідження, набувають тим самим суттєвого 

значення для функціонування й подальшого розвитку наукових комунікацій. 

Інформація, що міститься у бібліографічних списках, усе активніше 

використовується в інформаційно-пошукових системах.  

Культура оформлення наукових робіт передбачає й культурну організацію 

їхнього бібліографічного апарату, яка досягається не лише шляхом ретельного 

відбору різних документів до списку літератури, а й правильним щодо 

міжнародних правил складанням цих списків. Існують такі види бібліографічних 

списків:  

 прикнижкові бібліографічні списки, що вміщуються у виданні після 

основного тексту (якщо є додатки – після них) перед допоміжними покажчиками;  

 списки літератури до окремих розділів подаються, як правило, після 

основного тексту під рубриками «До розділу…», «До глави…»;  

 пристатейні бібліографічні списки розміщуються після тексту статті або, 

якщо стаття супроводжується рефератом (резюме), то після нього. 

 Правила складання бібліографічного опису для списків літератури і джерел 

Основним структурним елементом кожного списку літератури є бібліографічний 

опис, що являє собою сукупність бібліографічних відомостей про документ, його 

складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами і 

достатні для загальної характеристики та ідентифікації видання.  

До об’єктів бібліографічного опису відносять такі види документів:  

 книги, брошури;  

 серіальні видання: періодичні (газети, журнали), видання що 

продовжуються (наукові праці, наукові записки), серійні видання;  

 нотні видання;  

 картографічні документи: карти, атласи, глобуси, плани, схеми;  

 нормативно-технічні та технічні документи: стандарти, патенти, 

промислові каталоги, типові проекти та креслення;  

 образотворчі видання: плакати, естампи, репродукції, листівки, 

фотографії, твори прикладної графіки;  

 неопубліковані документи: звіти про НДР, неопубліковані переклади, 

дисертації;  



 аудиовізуальні матеріали: магнітні фонограми, грамплатівки, діафільми, 

діапозитиви, вузькоплівкові кінофільми тощо;  

 мікроформи;  

 електронні ресурси: бази даних та програми на різноманітних 

машиночитаних носіях та у мережевому режимі;  

 складові частини документів;  

 групи однорідних та різнорідних документів.  

Бібліографічний опис надає можливість отримати уявлення про автора 

документу, зміст документу та його читацьке призначення, місце видання, обсяг 

видання тощо. Бібліографічний опис документів, як правило, виконують тією 

мовою, якою складений документ.  

При складанні бібліографічного опису застосовують норми сучасної 

орфографії, за виключенням старовинних документів, в яких відображені 

особливості мови епохи, а також стилізовані під старовину назви сучасних 

організацій і назви документів.  

Заголовні літери застосовують у відповідності до сучасних правил 

граматики тієї мови, якою складений бібліографічний опис, незалежно від того, 

які букви застосовані у джерелі інформації. Із заголовних літер починається 

перше слово кожної зони бібліографічного опису, а також перше слово наступних 

елементів: загального позначення матеріалу та будь-яких назв в усіх зонах опису. 

Всі інші елементи записують малими літерами. Також зберігають прописні і 

рядкові літери в офіційних назвах сучасних організацій та інших власних іменах.  

Види бібліографічних посилань та правила їхнього складання  

1.1 Бібліографічні посилання розрізняють залежно від складу елементів 

бібліографічного запису, місця розташування в документі, повторності наведення 

та вмісту бібліографічних записів.  

1.1.1 За складом елементів бібліографічного запису розрізняють повне та 

коротке бібліографічне посилання.  

1.1.1.1 Повне бібліографічне посилання містить усі обов'язкові елементи, 

що використовують для загальної характеристики, ідентифікування й пошуку 

об'єкта посилання.  

 

 

1.1.1.2 Коротке бібліографічне посилання містить частину обов'язкових 

елементів, які використовують тільки для пошуку об'єкта посилання. 

1.1.2 За місцем розташування в документі розрізняють такі бібліографічні 

посилання:  

— внутрішньотекстове;  

— підрядкове;  

— позатекстове.  

 



1.1.3 За повторністю наведення посилань на один і той самий об'єкт 

розрізняють первинне та повторне бібліографічне посилання (відповідно до 5.5).  

1.1.4 За вмістом бібліографічних записів може бути комплексне 

бібліографічне посилання (відповідно до розділу 6).  

1.2 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання  

1.2.1 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання застосовують, якщо 

значну частину відомостей про об'єкт посилання внесено до тексту документа. 

Внутрішньотекстове бібліографічне посилання використовують для зручнішого 

читання тексту, кращого його сприйняття та заощадження місця у невеликих за 

обсягом документах.  

1.2.1.1 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання розміщують 

безпосередньо в тексті документа.  

1.2.2 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання може містити такі 

елементи:  

— заголовок бібліографічного запису (ім'я автора);  

— основну назву документа;  

— відомості про відповідальність (містять інформацію про осіб і/або 

організації, які брали участь у створенні документа);  

— відомості про повторність видання (містять інформацію про зміни й 

особливості цього видання відносно попереднього);  

— вихідні дані (містять відомості про місце видання (випуску), видавця та 

рік випуску документа);  

— позначення та порядковий номер тому, номера чи випуску документа, 

якщо є посилання на твір або публікації з багаточастинного (багатотомного чи 

серіального) документа;  

— відомості про обсяг (кількість сторінок) документа (у разі посилання на 

нього загалом); 

— назву документа (журналу, збірника, газети тощо), в якому опубліковано 

об'єкт посилання (наприклад, статтю); 

— відомості про місцезнаходження об'єкта посилання – номер сторінки в 

документі (у разі посилання на його частину);  

— примітки (у посиланні на електронний ресурс, депоновану наукову 

роботу тощо).  

1.2.3 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання подають у круглих 

дужках.  

1.2.4 Знак «крапка й тире» («. – » ) у внутрішньотекстовому 

бібліографічному посиланні замінюють знаком «крапка».  

1.2.5 Внутрішньотекстове посилання може бути у повній або короткій 

формі (якщо частину відомостей про джерело цитування подано в тексті). 

Рекомендовано складати внутрішньотекстове бібліографічне посилання в 

короткій формі.  

Приклади (Вступ до медичної геології. Київ, 2011. Т. 2. С. 422); (Бібліотечна 

планета. 2012. № 2. С. 36–37); (Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2012. С. 167);  

(Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку. Київ, 2010. 

268 с.); (Книжкова палата України: сайт. URL: http://www.ukrbook.net). 

http://www.ukrbook.net/


1.3 Підрядкове бібліографічне посилання  

1.3.1 Підрядкове бібліографічне посилання на джерела інформації 

використовують за умов, якщо всередині тексту документа його розмістити 

неможливо або небажано, щоб не переобтяжувати текст та не ускладнювати його 

читання.  

1.3.1.1 Підрядкове бібліографічне посилання розміщують як примітку в 

нижній частині сторінки (полоси набору), відмежовуючи від основного тексту 

горизонтальною рискою. 1.3.2 Підрядкове бібліографічне посилання пов'язують із 

текстом документа за допомогою знаків виноски, які подають на верхній лінії 

шрифту після відповідного фрагмента в тексті (наприклад: Текст 29) та перед 

підрядковим посиланням (наприклад: 29 Посилання). Знаки виноски 

відокремлюють від тексту проміжком.  

1.3.3 Під час нумерування кількох підрядкових бібліографічних посилань 

можна застосовувати наскрізне нумерування в межах усього документа чи в 

межах його окремої глави (розділу, частини тощо) або нумерування в межах 

певної сторінки тексту (арабськими цифрами).  

1.3.4 Підрядкове бібліографічне посилання може містити такі елементи:  

— заголовок бібліографічного запису (ім'я автора);  

— основну назву документа;  

— відомості, що належать до назви (пояснюють і доповнюють її);  

— відомості про відповідальність (містять інформацію про осіб і/або 

організації, які брали участь у створенні документа);  

— відомості про повторність видання (містять інформацію про зміни й 

особливості цього видання відносно попереднього);  

— вихідні дані (містять відомості про місце видання (випуску), видавця та 

рік випуску документа);  

— позначення та порядковий номер тому, номера чи випуску документа, 

якщо є посилання на твір або публікації з багаточастинного (багатотомного чи 

серіального) документа;  

— відомості про обсяг (кількість сторінок) документа (у разі посилання на 

нього загалом);  

— назву документа (журналу, збірника, газети тощо), в якому опубліковано 

об'єкт посилання (наприклад, статтю);  

— відомості про місцезнаходження об'єкта посилання – номер сторінки в 

документі (у разі посилання на його частину);  

— примітки (у посиланні на електронний ресурс, депоновану наукову 

роботу тощо).  

1.3.5 Підрядкове бібліографічне посилання можна наводити у повній або 

короткій формі. Коротку форму застосовують, якщо частину відомостей про 

джерело цитування подано в тексті.  

Приклади  

Повна форма  

Україна в цифрах. 2007 : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. Київ : 

Консультант, 2008. С. 185–191.  



Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи 

для України : монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ : УБС НБУ, 2008. С. 302–

310.  

Коротка форма  

Україна в цифрах. 2007. Київ, 2008. С. 185–191. 

Хід виконання роботи 

1. Виконайте повний бібліографічний опис книги двох авторів (за вибором 

студента). 

2. Виконайте повний бібліографічний опис одного документа під ім'ям 

колективного автора (за вибором студента). 

3. Виконайте повний бібліографічний опис двох документів під назвою (за 

вибором студента). 

4. Виконайте зведений бібліографічний опис трьохтомного видання (за 

вибором студента) 

5. Виконайте бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання за 

типом монографічного опису (за вибором студента). 

6. Виконайте повний бібліографічний опис наукового журналу за 1998-2007 

рік (за вибором студента). 

7. Виконайте скорочений бібліографічний опис газети за 2000-2007 роки (за 

вибором студента). 

8. Складіть бібліографічний опис статті Т.Г. Горбаченко, яка має назву "Ідея 

Бога у філософії релігії", вміщену у виданні "Наука. Релігія. Суспільство" у 

першому номері за 2003 рік на сторінках від 18 до 23. 

9. Наведіть приклад аналітичного бібліографічного опису поеми Лесі 

Українки "Давня казка", що вміщена у 2-му томі Зібрання творів у 20- ти томах на 

сторінках від 41 до 53 і надрукована у видавництві "Наукова думка" у 1975 році, у 

м. Києві. 

10. Виконайте бібліографічний опис рецензії, що подана у журналі (за 

вибором студента). 

11. Зазначте обов'язкові елементи бібліографічного опису звіту про науково-

дослідну роботу. 

12. Виконайте бібліографічний опис окремо виданого стандарту (за вибором 

студента). 

13. Виконайте бібліографічний опис патентного документа, використовуючи 

такі дані про документ: деклараційний патент на винахід, UA, патент No40889, 

МПК7 Н02К41/025, заявка 2000105708, дата заявки 09.10.2000, опубліковано у 

бюлетені No7 за 2001 рік. 

Автори; В.Ф. Болюх, Б.Є. Болюх, Д.Ю. Под'ячий (Україна), патентовласник – 

Болюх Володимир Федорович (Україна), назва винаходу – "Лінійний індукційно-

динамічний кріогенний електродвигун". 



Контрольні запитання 

1. Які наукометричні бази Ви знаєте?  

2. Що таке Індекс цитування?  

3. Що таке Індекс Гірша? 

4. Що таке бібліографічне посилання?  

5. Які правила наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах 

наукових та навчальних робіт?  

6. Які існують види бібліографічних списків  

7. Які види документів відносять до об’єктів бібліографічного опису?  

8. Що таке бібліографічний опис? 
 

Лабораторна робота №7 

Тема: Створення оглядово-аналітичного документу.  

Мета роботи: інформаційне забезпечення управлінських рішень 

і створення системи інформаційної підтримки базової діяльності користувачів 

інформації 

Основні теоретичні відомості 

Оглядово-аналітичний документ (ОАД) — документ, що є результатом 

аналітико-синтетичної обробки сукупності документів з певної проблеми (теми, 

питання), містить зведену згорнуту та узагальнену характеристики 

взаємопов'язаних об'єктів, фактів, явищ, подій. 

ОАДи — документи змішаного характеру на "перехресті" первинних і 

вторинних документів. Вони є результатом аналізу і синтезу інформації, 

запозиченої із "чужих" первинних документів (тому їх можна вважати 

вторинними документами) і, разом з тим, містять нову "свою" інформацію 

оціночного характеру, тобто можуть вважатися первинними документами. 

Серед них: рейтинги, досьє, довідники, дайджести, тематичні підбірки, 

рецензії, критичні, аналітичні, прогнозні огляди і т. ін. Вони надають 

інтерпретовану інформацію, яка орієнтує споживачів у документному потоці або 

в певній проблемі. 

За сукупністю перелічених ознак розрізняють два види ОАД: оглядові та 

аналітичні документи. 

Оглядові та аналітичні документи, маючи загальний об'єкт аналізу - 

первинний документ, відрізняються предметом аналізу. 

Найдосконалішим видом вторинних документів, які повно і кваліфіковано 

висвітлюють не окремі першоджерела, а конкретну тему в згорнутому й 

узагальненому вигляді, є аналітичні документи. 

Основною ознакою класифікації аналітичних документіввважається глибина 

аналізу змісту першоджерела. На цій основі виділяють такі види аналітичних 

документів: огляд стану питання, критичні, аналітичні, прогнозні огляди, 

аналітичні довідки, довідники, рейтинги, інформаційні звіти про діяльність, 

тематичні підбірки, дайджести, прес-релізи, досьє і т. ін. 

Аналітичні документи містять узагальнену інформацію, отриману в 

результаті всебічного, глибокого і критичного аналізу первинних документів, 

аргументовану оцінку стану і тенденцій розвитку проблеми, що розглядається, їх 



створюють у процесі поглибленого аналізу і синтезу первинних документів з 

метою вилучення, оцінки, узагальнення і використання інформації, що в них 

міститься. Для аналітичного документа характерною є наявність “аналітичної 

частини”, яку становлять як ідеї, концепції, погляди, висновки, запозичені з 

первинного документа, так і власні думки, ідеї, судження автора вторинного 

документа. 

Серед вторинних документів особливе місце посідають оглядові документи. 

Оглядовий документ — це інформаційний документ, який містить один або 

кілька оглядів. Він відображає зміст основних первинних документів з певної 

проблеми (теми, питання), оцінку їх на основі їхньої аналітично-синтетичної 

обробки. Його основу становить огляд. 

За цільовим призначенням та методикою створення розрізняють такі види 

оглядових документів: експрес-інформація, бібліографічний огляд, реферативний 

огляд, огляд обґрунтування, щорічний огляд, щорічна доповідь, оглядова довідка 

тощо. 

У загальному вигляді методика створення аналітичних документів — це 

методика інформаційного аналізу і синтезу, тобто зосередження на основних 

положеннях, фактах, даних з відкиданням надлишкової інформації. 

Інформаційне забезпечення управління – це організація цілеспрямованих 

масивів інформації й інформаційних потоків, яка включає збирання, зберігання, 

опрацювання і передавання інформації (в тому числі із використанням 

комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу, одержаних результаті для 

підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень органами 

управління. 

Для розв’язання проблеми спільного використання інформаційної системи 

створюється інформаційне забезпечення. 

Інформаційне забезпечення є базою, на якій ґрунтується управлінська 

діяльність. Управління процесами опрацювання інформації є змістом 

документаційного забезпечення управління. 

Діяльність у галузі інформаційного управління пов’язана з проведенням 

таких видів робіт: 

1. Виявлення кола управлінських завдань, які розв’язуються як на рівні 

організації, так і в кожному з їх підрозділів. 

2.Оцінка значущості окремих напрямів діяльності організації на певних 

етапах її розвитку. 

3.Уточнення складу і структури інформаційних матеріалів, необхідних для 

забезпечення управлінських рішень. 

Інформаційну складову управлінської праці становить збирання, зберігання, 

опрацювання і передача інформації. 

Новим концептуальним підходом до побудови інформаційно-аналітичної 

системи управління є її багаторівнева структура, тобто, структура, при якій різні 

інформаційні потоки генеруються, обробляються, накопичуються та 

використовуються на різних рівнях системи: центральному (інформаційно-

аналітичні служби вищих органів державної влади), крайовому (крайові 

інформаційно-аналітичні служби), обласному (інформаційно-аналітичні відділи в 



облдержадміністраціях) та районних (районні і міжрайонні інформаційно-

аналітичні служби). 

Кожний організаційний рівень інформаційно-аналітичної системи 

розрахований на оперування визначеним обсягом інформації, тобто він повинен 

займатися збором, аналізом та розповсюдженням інформації в межах району, 

області, краю, країни. 

Отже, структура інформаційно-аналітичної системи є головним фактором 

систематизації, упорядкування, структурування різноманітних різнопланових 

інформаційних потоків, що надходять у систему ззовні, перетворення їх на 

аналітичні матеріали, прогнози, рекомендації, консультації та надання цих 

продуктів перетворення інформаційним органам державного управління. 

Відповідно до інформаційного запиту (потреби) споживача визначають зміст, 

рівень згортання, характер вторинної інформації, форму її подання, види 

інформаційних документів, часткову методику створення їх. Тому для 

забезпечення споживачів інформацією достатньо створювати згорнуту 

інформаційну модель окремого документа (інформаційний реферат, анотація, 

бібліографічний опис, опис ключовими словами) або згорнуту інформаційну 

модель певного масиву документів (реферативний журнал, бібліографічний 

посібник). 

Таким чином, визначальним фактором опрацювання інформації для 

інформаційно-аналітичних документів є споживач інформації. 

Цінність оглядово-аналітичних документів пов’язана з можливістю швидкого 

"входження" з їхньою допомогою в певну проблематику, а також з тим, щоб 

скласти уявлення про перспективні напрями її розвитку. Між оглядовими та 

аналітичними документами багато спільного, тому їх часто розглядають як 

змішаний вид вторинних документів — оглядово-аналітичні документи. 

Порядок виконання робот 

1. Оберіть документ із певної галузі для реферування (на вибір студента). 

2. Виконайте бібліографічний опис обраного документа. 

3. Складіть реферат цього документа, використовуючи матеріал модуля 2, 

теми 5. 

3. Визначте вид складеного вами реферату. 

4. Зазначте кількість друкованих знаків у рефераті, пам'ятаючи, що середній 

обсяг реферату — 850 друкованих знаків. 

 

Контрольні запитання 

4. Назвіть види інформаційно-аналітичної діяльності.  

5. Класифікація оглядово-аналітичних документів.  

6. Етапи підготовки інформаційно-аналітичних документів 

 

Лабораторна робота №8 

Тема: Здійснення інформаційно-пошукового аналізу 

Мета роботи: ознайомитися з основними джерелами науково-технічної 

інформації процесів, сформувати загальну схему збору і аналізу наукової 



інформації. Здійснити пошук наукової інформації, систематизувати її, оформити у 

вигляді звіту з посиланнями на використані джерела.  

 

Теоретичні відомості 

Наукова інформація - це логічна інформація, яка отримується в процесі 

пізнання, адекватно відображає закономірності об'єктивного світу і 

використовується в суспільно-історичній практиці.  

Основні ознаки наукової інформації:  

- вона отримується в процесі пізнання закономірностей об'єктивної дійсності, 

підґрунтям якої є практика, і подається у відповідній формі;  

- це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та 

зарубіжні досягнення науки, техніки, виробництва, отримані в процесі науково-

дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої та громадської діяльності.  

Основні джерела науково-технічної інформації.  

1. Монографія - це наукова праця, присвячена глибокому викладу матеріалу в 

конкретній, зазвичай вузькій галузі науки. Це наукова праця одного або декількох 

авторів. Вона має достатньо великий обсяг: не менше 50 сторінок тексту. Це 

наукове видання, що містить повне й вичерпне дослідження якоїсь проблеми чи 

теми.  

2. Збірник - це видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, 

присвячених одному напряму, але з різних його галузей. У збірнику публікуються 

закінчені праці з рекомендацією їх використання.  

3. Періодичні видання - це журнали, бюлетені та інші видання з різних 

галузей науки і техніки. В періодичних виданнях можуть друкуватись праці і їх 

результати. Виклад матеріалу проводиться в популярній, доступній формі.  

4. Спеціальні випуски технічних видань - це документи інформаційного, 

рекламного плану, аналітичні, статистичні дані з проблеми.  

5. Патентно-ліцензійні видання (патентні бюлетні).  

6. Стандарти - це нормативно-технічні документи щодо єдиних вимог до 

продукції, її розробки, виробництва та застосування.  

7. Навчальна література - це підручники, навчальні посібники, 

навчальнометодична література.  

8. Надруковані документи - це дисертації, звіти про науково-дослідну роботу, 

окремі праці. Це документи для студентів, аспірантів, які займаються науково-

дослідною роботою: планові, звітні документи, статистичні та опубліковані 

доповіді, методичні та інструкційні матеріали.  

9. Науково-інформаційна діяльність - сукупність дій, спрямована на 

задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави, що полягає в її 

збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і 

поширенні.  

10. Інформаційні ресурси науково-технічної інформації - це систематизовані 

зібрання науково-технічної літератури і документації, зафіксовані на паперових та 

інших носіях.  



11. Довідково-інформаційний фонд - це сукупність упорядкованих 

первинних документів і довідково-пошукового апарата, призначених для 

задоволення інформаційних потреб.  

12. Довідково-пошуковий апарат - це сукупність упорядкованих вторинних 

документів, створюваних для пошуку першоджерел.  

13. Інформаційні ресурси спільного користування - це сукупність 

інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації 

(бібліотека, фірми, організації). 14. Аналітико-статистична обробка науково-

технічної та практичної інформації.  

15. Інформаційний ринок - це система економічних, організаційних і 

правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, 

продукції та послуг. При опрацюванні інформації її можна поділити на дві групи. 

Первинна інформація - це вихідна інформація, яка є результатом 

безпосередніх експериментальних досліджень, вивчення практичного досвіду (це 

фактичні дані, зібрані дослідником, їх аналіз і перевірка).  

Вторинна інформація - це результат аналітичної обробки та публікації 

інформації з теми дослідження (це опубліковані документи, огляд інформації з 

теми). Це:  

- інформаційні видання (сигнальна інформація, реферативні журнали, 

експрес-інформація, огляди);  

- довідкова література (енциклопедії, словники);  

- каталоги і картотеки;  

- бібліографічні видання.  

Ця інформація слугує теоретичним та експериментальним підґрунтям, 

основою здійснення наукового дослідження, є доказом наукової обґрунтованості 

роботи її, достовірності та новизни.  

 

Порядок виконання роботи 

1. Відповідно до визначеного напряму наукового дослідження з 

використанням вказаних джерел науково-технічної інформації здійснити пошук 

наукової інформації.  

2. Виписати оброблену інформацію у вигляді бібліографічних описів 

інформаційних джерел (20 - 25 джерел). Оформити їх згідно з ДСТУ 

8302:2015“Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання”  

3. За результатами виконання роботи сформувати висновки та оформити звіт.  

Контрольні запитання 

 1. Поняття про наукову інформацію. 

 2. Види та ознаки наукової інформації.  

3. Які етапи накопичення наукової інформації?  

6. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел?  

7. Що ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел?  

8. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дайте характеристику. 
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