Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Кафедра культурології та інформаційних комунікацій
Назва дисципліни: Аналітико-синтетична переробка інформації
Академічна група: БІС-51-9
Курс: 1
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Завдання:
1. Самостійно опрацювати Розділи 6, 7 з навчального посібника:
Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне
згортання інформації : індексування документів, реферування документів : навч. посіб. /
О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. –
Київ, 2016. – 266 с. – Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=7646
2. Виконати практичні завдання (варіант №1 – непарні номери зі списку
студентів; варіант №2 – парні номери):
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Тема: Систематизація документів. Універсальна десяткова
класифікація (УДК). Структура таблиць
Література для виконання практичної роботи:
Позиції № 2, 21, 25, 29, 37, 48, 60, 102–112 списку використаних джерел до цього
посібника. Таблиці УДК.
Варіант № 1
Контрольні завдання для самостійної роботи:
1. Викладіть основні положення щодо вживання в УДК загальних визначників точки зору.
2. Охарактеризуйте знак відношення.
3. Розкрийте значення загальних визначників форми та характеру матеріалу.
4. Охарактеризуйте загальні визначники часу.
5. Поясніть роль спеціальних визначників.
Практичні завдання:
1. Назвіть основні ділення розділу «675 Шкіряна промисловість».
2. З тексту таблиць УДК наведіть приклади знаків: апострофа, розповсюдження,
конгруентності.
3. Наведіть приклади загальних визначників: місця (географічних) і мови
(лінгвістичних).
4. Систематизуйте тему: «Бібліографічні огляди літератури щодо вимірювання
електричного струму».
Варіант № 2
Контрольні завдання для самостійної роботи:
1. Поясність роль спеціальних визначників.
2. Охарактеризуйте знак відношення.
3. Викладіть основні положення щодо загальних визначників часу (хронологічних).
4. Поясність роль загальних визначників точки зору.
5. Викладіть основні положення щодо загальних визначників мови (лінгвістичних).

Практичні завдання:
1. Назвіть основні ділення розділу «62 Інженерна справа. Техніка».
2. З тексту таблиць УДК наведіть приклади знаків: апострофа, розповсюдження,
конгруентності.
3. Наведіть приклади загальних визначників: місця (географічних) і мови
(лінгвістичних).
4. Систематизуйте тему: «Термінологічні словники з техніки».
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Тема: Систематизація документів загального відділу
(відділ 0) за таблицями УДК
Література для виконання практичної роботи:
Позиції № 2, 21, 25, 29, 37, 48, 60, 102–112 списку використаних джерел до цього
посібника. Таблиці УДК.
Варіант № 1
Практичні та контрольні завдання:
1. У відділі «003.33 Неєвропейське алфавітне письмо» назвіть основні ділення.
2. Назвіть основні ділення «0 Загальний відділ» за таблицями УДК.
3. Назвіть основні ділення відділу «00 Загальні питання науки й культури» за
таблицями УДК.
4. Систематизуйте теми:
4.1. Бібліотечне законодавство.
4.2. Лічильники в комп’ютерах.
4.3. Міжнародна федерація з документації.
5. Розкрийте значення індексів. Поясніть значення кожного знака в них:
УДК 003.29(084)
УДК 003.3
УДК 008(477)(075.8)
6. Виконайте бібліографічний опис двох документів із тематики загального відділу
(документи на вибір студента). Визначте їх класифікаційні індекси за таблицями УДК.
Варіант № 2
Практичні та контрольні завдання:
1. У відділі «004.92 Комп’ютерна графіка» назвіть основні ділення.
2. Назвіть основні ділення «0 Загальний відділ» за таблицями УДК.
3. Назвіть основні ділення відділу «004 Комп’ютерна технологія. Застосування
комп’ютера» за таблицями УДК.
4. Систематизуйте теми:
4.1. Алфавітні зведені каталоги в друкованому вигляді.
4.2. Управління газетною справою.
4.3. Ксилографічні книги Франції.
5. Розкрийте значення індексів. Поясніть значення кожного знака в індексах:
УДК 004.3
УДК 017.2(410)
УДК 070(075.8)
6. Виконайте бібліографічний опис двох документів із тематики загального відділу
(документи на вибір студента). Визначте їх класифікаційні індекси за таблицями УДК.
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
Тема: Систематизація документів відділу
«5 Математика та природничі науки» за таблицями УДК
Література для виконання практичної роботи:
Позиції № 2, 21, 25, 29, 37, 48, 60, 102–112 списку використаних джерел до цього
посібника. Таблиці УДК.

Варіант № 1
Практичні та контрольні завдання:
1. У відділі «502 Природа. Дослідження природи та її збереження» назвіть основні
ділення.
2. Охарактеризуйте обсяг і наповнення відділу «5 Математика та природничі науки».
3. Систематизуйте теми:
3.1. Математичні ігри та дозвілля.
3.2. Теоретичний аспект циклічних ядерних реакцій.
3.3. Підземні води в Україні.
4. Розкрийте значення індексів. Поясніть значення кожного знака в них:
УДК 551.50(510)
УДК 57(075.3)
УДК 512.1(076.1)
УДК 51(075.2)
5. Виконайте бібліографічний опис двох документів із тематики природничих наук
(документи на вибір студента). Визначте їх класифікаційні індекси за таблицями УДК.
Варіант № 2
Практичні та контрольні завдання:
1. У відділі «004.92 Комп’ютерна графіка» назвіть основні ділення.
2. Охарактеризуйте обсяг і наповнення відділу «5 Математика та природничі науки».
3. Систематизуйте теми:
3.1. Теоретичні аспекти фізики атмосфери.
3.2. Спектри металів (ілюстрований документ).
3.3. Родовища кальцію в Єгипті.
4. Розкрийте значення індексів. Поясніть значення кожного знака в індексах:
УДК 553.499(52)
УДК 502.2(075.2)
УДК 512(075.3)
УДК 53(075.3);
5. Виконайте бібліографічний опис двох документів із природничої тематики
(документи на вибір студента). Визначте їх класифікаційні індекси за таблицями УДК.
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
Тема: Предметизація документів
1. Самостійно опрацювати Розділ 6 з навчального посібника:
Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне
згортання інформації : індексування документів, реферування документів : навч. посіб. /
О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. –
Київ, 2016. – 266 с. – Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=7646
Література для виконання практичної роботи:
Позиції № 21, 25, 27, 47, 58, 66, 72, 74–76 списку використаних джерел до цього
посібника.
Електронний каталог Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого:
http://catalogue.nlu.org.ua
http://ube.nlu.org.ua/article/Предметизування
http://ube.nlu.org.ua/article/Предметна%20рубрика
2. Виконати практичні завдання (варіант №1 – непарні номери зі списку
студентів; варіант №2 – парні номери):
Варіант № 1
Контрольні завдання для самостійної роботи:
1. Охарактеризуйте проблематику досліджень з предметизації в другій половині XX ст.

2. Поясніть сутність адекватної та узагальнюючої предметних рубрик у предметному
каталозі.
3. Розкрийте внесок Б. О. Боровича в розвиток предметизації.
Практичні завдання:
1. Складіть предметні рубрики на документи:
1) Музичне краєзнавство Буковини: хрестоматія: навч. посіб. до курсу «Музичне
краєзнавство» / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2004;
2) Охорона культурної спадщини Київської області: пробл., матеріали, дослідження /
Упр. культури і туризму Київ. обл. держ. адмін.; редкол.: Т. М. Моргун та ін. – Київ, 2006. –
239 с.
2. Виконайте бібліографічний опис одного документа з питань культури й одного
документа з питань спорту (документи на вибір студента). Визначте їх предметні рубрики.
Варіант № 2
Контрольні завдання для самостійної роботи:
1. Виявіть та охарактеризуйте наукові конференції з предметизації.
2. Поясніть сутність предметного комплексу в предметному каталозі.
3. Розкрийте внесок Д. А. Баліки в розвиток предметизації.
Практичні завдання:
1. Складіть предметні рубрики на документи:
1) Політична культура населення України: результати соціол. дослід. / Е. І. Головаха
та ін.; АН України. Ін-т соціології. – Київ : Наук. думка, 1993. – 133 с.;
2) Історія російської музики: кін. XIX – початок XX ст. / Рос. ін-т мистецтвознавства.
– Москва : Музика, 1985. – 450 с.
2. Виконайте бібліографічний опис одного документа з питань архівознавства й
одного документа з питань музики (документи на вибір студента). Визначте їх предметні
рубрики.
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5
Тема: Координатне індексування
Література для виконання практичної роботи:
Позиції № 19, 35, 67, 97, 98, 115 списку використаних джерел до цього посібника.
Інформаційно-пошуковий тезаурус: http://ipt.nlu.org.ua
Варіант № 1
Контрольні завдання для самостійної роботи:
1. Розкрийте призначення інформаційно-пошукових тезаурусів.
2. Опишіть структуру словникової статті на дескриптор.
Практичні завдання:
1. Розробіть словникову статтю на терміни: «зображувальний
«приватний архів», «архівний покажчик».
2. Побудуйте ієрархічний ланцюжок терміна «газети».

документ»,

Варіант № 2
Контрольні завдання для самостійної роботи:
1. Охарактеризуйте лексико-семантичний покажчик інформаційно-пошукового
тезауруса.
2. Опишіть структуру словникової статті на недескриптор.
Практичні завдання:
1. Розробіть словникову статтю на терміни: «аудіовізуальний документ»,
«державний архів», «архівний каталог».
2. Побудуйте ієрархічний ланцюжок терміна «журнали».
1. Самостійно опрацювати Розділ 7 з навчального посібника:
Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне

згортання інформації : індексування документів, реферування документів : навч. посіб. /
О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. –
Київ, 2016. – 266 с. – Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=7646
2.
Самостійно опрацювати Розділ 6 з навчального посібника:
Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне
згортання інформації : індексування документів, реферування документів : навч. посіб. /
О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і
мистецтв. – Київ, 2016. – 266 с.
Виконати практичні завдання
(варіант №1 – непарні номери зі списку студентів; варіант №2 – парні номери):
Варіант № 1
Контрольні завдання для самостійної роботи:
1. Розкрийте призначення інформаційно-пошукових тезаурусів (презентація).
2. Поясність структуру словникової статті на дескриптор «бібліотечні каталоги» в
Інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної бібліотеки України імені Ярослава
Мудрого (http://ipt.nlu.org.ua/index.php?r=12).
Варіант № 2
Контрольні завдання для самостійної роботи:
1. Охарактеризуйте види інформаційно-пошукових тезаурусів (презентація).
3. Поясність структуру словникової статті на дескриптор «газети» в Інформаційнопошуковому тезаурусі Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого
(http://ipt.nlu.org.ua/index.php?r=5981).

