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Аналітико-синтетичне опрацювання і 

каталогізація документів 

Курс 1 курс 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 10 балів 

3 питання - 15 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Інформаційний документ як об’єкт 

аналітико-синтетичного опрацювання 

документів. 

2.  Поняття «АСОД». 

3.  Аналіз і синтез як сутність 

процесів АСОД. 

4.  Використання АСОД в 

інформаційно-аналітичній діяльності 

інформаційних центрів та установ. 

5.  Макроаналітичне та 

мікроаналітичне згортання інформації. 

6.  Поняття та призначення 

бібліографічного опису. 

7.  Стандартизація бібліографічного 

опису документів. 

8.  Поняття про загальну (часткову) 

методику складання бібліографічного 

опису. 

9.  Об’єкти, елементи і види 

бібліографічного опису. 

10.  Однорівневі та багаторівневі 

бібліографічні описи; їх характеристика, 

призначення. 

11.  Структура бібліографічного опису, 

правила складання. 

12.  Джерела бібліографічних 



відомостей. 

13.  Система розділових знаків у 

бібліографічному описі. 

14.  Структура бібліографічного опису 

книги одного автора. 

15.  Структура бібліографічного опису 

книги двох авторів. 

16.  Структура бібліографічного опису 

книги трьох авторів. 

17.  Структура бібліографічного опису 

книги чотирьох авторів. 

18.  Структура бібліографічного опису 

книги колективного автора. 

19.  Структура бібліографічного опису 

словників. 

20.  Структура бібліографічного опису 

книг без автора та без загальної назви. 

21.  Структура бібліографічного опису 

багатотомних видань. 

22.  Структура бібліографічного опису 

окремих томів багатотомного видання. 

23.  Структура зведеного 

бібліографічного опису серіальних видань. 

24.  Загальна частина та специфікації 

опису серіальних видань. 

25.  Структура опису одного номеру 

(випуску) серіального видання. 

26.  Об’єкт аналітичного 

бібліографічного опису. 

27.  Загальні положення про 

аналітичний опис, джерела, структуру. 

28.  Аналітичний опис із книг або 

іншого разового видання. 

29.  Аналітичний опис із періодичного 

та серіального видання. 

30.  Бібліографічний опис рецензій. 

31.  Бібліографічний опис 

картографічних видань. 

32.  Бібліографічний опис державних 

стандартів, патентів. 

33.  Суть, призначення, структура 

бібліографічного опису електронних 

ресурсів. 

34.  Методика складання 

бібліографічного опису електронних 

ресурсів локального та віддаленого 

доступу. 

35.  Характеристика поняття 

«аналітико-синтетична обробка 

документів». 

36.  Поняття «вторинні документи», 

мета їх створення. 



37.  Анотування документів як процес 

мікроаналітичного згортання інформації. 

38.  Поняття «методика» та 

«технологія» анотування, їх 

характеристика. 

39.  Поняття «анотація», її визначення. 

Поняття «анотування» і його пояснення. 

40.  Класифікація анотацій за різними 

ознаками: мета, завдання, науково-

практична значущість. 

41.  Характеристика довідкової 

анотації. 

42.  Характеристика рекомендаційної 

анотації. Проблемна анотація як різновид 

рекомендаційної. 

43.  Характеристика загальної та 

аналітичної (або спеціалізованої) анотації. 

44.  Характеристика понять 

«монографічна анотація» та «зведена 

(групова) анотація». 

45.  Характеристика поняття 

«реферативна анотація». 

46.  Визначити за якою ознакою 

анотації поділяються на «авторські» і 

«складені інформаційним посередником». 

47.  Визначити за якою ознакою 

анотації поділяються на «ручні» та 

«автоматизовані». 

48.  Основні функції анотації як 

вторинного документа. 

49.  В чому полягає специфіка анотацій 

в інформаційній діяльності? 

50.  В чому полягає специфіка 

книготорговельної анотації? 

51.  Яку мету має видавнича анотація? 

52.  Поясніть поняття «бібліографічна 

анотація». 

53.  Назвіть основні елементи анотацій. 

54.  Якими є вимоги до тексту 

анотацій? 

55.  Методика анотування документної 

інформації. 

56.  Скільки є етапів анотування і якою 

є мета кожного з них? 

57.  Які операції виконуються на 

першому етапі анотування? 

58.  Перерахуйте і поясніть основні 

операції, що виконуються на другому 

етапі анотування. 

59.  Перерахуйте і поясніть основні 

операції, що виконуються на третьому 

етапі анотування. 



60.  Що таке «модель анотації»? 

61.  Яких вимог важливо 

дотримуватись при написанні тексту 

анотації? 

62.  В чому сутність екстрагування при 

автоматизованому анотуванні? 

63.  Реферування як процес АСПІ. 

64.  Передумови та основні тенденції 

розвитку реферування: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. 

65.  Реферат як інформаційна модель 

первинного документа; його структура. 

66.  Вимоги до обсягу реферату. 

67.  Особливості мови та стилю 

реферату. 

68.  Проблеми класифікації рефератів. 

69.  Методи автоматизованого 

реферування. 

70.  Методика реферування 

документної інформації. 

71.  Методи анкетного реферування. 

72.  Методи оцінювання рефератів. 

73.  Індексування документів як процес 

мікроаналітичного згортання інформації. 

74.  Методи координатного 

індексування. 

75.  Типи класифікаційних систем. 

76.  Таблиці документних 

класифікацій; їх призначення, структура. 

77.  ДКД: призначення, структура. 

78.  УДК: призначення, структура. 

79.  Спеціальні документальні 

класифікаційні системи; їх загальна 

характеристика. 

80.  Методика систематизації 

документів. 

81.  Систематизація документної 

інформації: сутність, принципи, об’єкт, 

завдання. 

82.  Організація і технологія 

систематизації документів. 

83.  Предметизація як вид 

мікроаналітичного згортання інформації. 

84.  Предметна рубрика: її склад, 

принципи побудови; види предметних 

рубрик. 

85.  Словники предметних рубрик; їх 

призначення, структура. 

86.  Методика предметизації 

документної інформації. 

87.  Використання основних принципів 

предметизації в АСПІ. 



88.  Бібліотечні каталоги як джерело 

бібліографічної інформації, роль каталогів 

у ДБА бібліотеки. 

89.  Електронні каталоги і картотеки, їх 

призначення, проблеми та перспективи 

створення в бібліотеках України. 

90.  Міжнародний стандарт 

каталогізації «Опис доступу до ресурсу» 

(Resource Description and Access), 

перспективи його впровадження в Україні. 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

В. Є. Сошинська 

 


