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с релевантными текстовыми совпадениями. Для удобства пользовате-
лей отчет проверки текста формируется в двух форматах: онлайн и PDF. 
Навигацию по онлайн-отчету помогает осуществлять Minіmap, которая 
дает детальную информацию по каждой странице проверяемого текста. 
Программа сортирует одинаковые источники сходства в группы и 
позволяет сравнивать с ними исходный текст, загружая эти источники 
сходства непосредственно в онлайн-отчет или переходя по ссылке на их 
интернет-страницу. При необходимости можно из онлайн-отчета 
удалить необоснованный источник сходства. В Unicheck есть возмож-
ность выявлять в проверяемом тексте правомерно оформленные цита-
ты и ссылки и не учитывать их в общем показателе схожести. Для 
предотвращения мошенничества авторов текстов в программе исполь-
зуется технология обнаружения замены алфавита, основанная на 
удалении в тексте всех стилей и форматирований. Unicheck обладает 
сравнительно большой скоростью проверки: проверка каждой страни-
цы в среднем составляет четыре секунды. Разработчики программы 
гарантируют полную безопасность и конфиденциальность, надежно 
зашифровывая проверяемый текст.  

Таким образом, можно утверждать, что выявление плагиата явля-
ется сегодня проблемой не только научной, но и программно-
технологической, требующей взвешенного подхода ко всем ее аспек-
там. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ  
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ 

 
Складання бібліографічних покажчиків – один з найважливіших 

напрямів науково-бібліографічної діяльності. Об’єм роботи із складання 
бібліографічних покажчиків знаходиться у прямій залежності від 
типологічних особливостей бібліотеки. 
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Згідно ДСТУ 7448:2013 «Бібліотечно-інформаційна діяльність. Термі-
ни та визначення понять», бібліографічний посібник – це упорядкована 
множина бібліографічних записів» [1]. Бібліографічні покажчикиподі-
ляються на: 1) національні, державні, науково-допоміжні, рекоменда-
ційні (в залежності від функціонального призначення); 2) універсальні, 
багатогалузеві, тематичні (в залежності від змісту); 3) поточні, сигналь-
ні, ретроспективні (в залежності від часу видання); 4) реєстраційні, 
вибіркові (в залежності від повноти охоплення); 5) предметні, система-
тичні, хронологічні, словникові (в залежності від способу бібліографіч-
ного угрупування; 6) анотовані, реферативні (в залежності від способу 
бібліографічної характеристики). 

Тобто, бібліографічні посібники поділяють на види в залежності 
від «внутрішньої форми бібліографічних посібників (зокрема, на 
окреме бібліографічне повідомлення, бібліографічний список, бібліог-
рафічний покажчик, бібліографічний огляд, бібліографічну бесіду, 
бібліографічний бюлетень, бібліографічний журнал, бібліографічний 
відділ у періодичному виданні, допоміжний покажчик до видання, 
бібліографічний каталог, бібліографічну картотеку), їх суспільного 
призначення, особливостей об’єкта аналізу, особливостей методів 
бібліографування, за зовнішньою формою бібліографічних посібників» 
[2, с. 109]. Види бібліографічних посібників пропонують називати 
«жанрами бібліографічних посібників» [2, с. 109–110] чи «типами 
бібліографічних посібників» [3, с. 22–25].  

Одним із видів бібліографічних посібників є бібліографічний покаж-
чик, який вирізняється від інших його видів складною структурою та 
науково-довідковим апаратом. Тематика бібліографічних покажчиків – 
широка, вони складаються в допомогу навчальній та науково-дослідній 
діяльності, присвячуються відомим ученим, політикам, митцям, юві-
лейним і пам’ятним датам, краєзнавству тощо. Для цього виду бібліог-
рафічних посібників характерною є складна структура, яка включає 
передмову, зміст і розвинений науково-довідковий апарат, представле-
ний допоміжними покажчиками. Останні відбивають відомості про 
документи в іншому аспекті з відсиланнями до відповідних бібліогра-
фічних записів. Вибір того або іншого допоміжного покажчика у кож-
ному конкретному посібнику визначається його видом, цільовим 
призначенням, видами відображених документів та групуванням 
запису в основній частині. 

В основу створення будь-якого бібліографічного покажчика покла-
дено загальні методи бібліографування, що утворюють певну модель, 
яка розкриває практичну реалізацію найбільш суттєвих і типових рис 
такого видання, та спеціальні методи і прийоми бібліографування, 
вибір яких обумовлений змістом покажчика, його видом, призначен-
ням. Бібліографування передбачає: 1) перетворення (відображення) 
первинного документального масиву у вихідну бібліографічну інфор-
мацію пошукового або комунікативного призначення за допомогою 
його бібліографічної обробки; 2) цілеспрямовану переробку вихідної 
бібліографічної інформації, її оцінку відповідно до запитів споживачів 
бібліотечних послуг» [4, с. 86–87].  
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Бібліографування розглядається як «комплекс різних емпіричних і 
теоретичних дослідницьких процедур, операцій та прийомів: методів 
емпірико-бібліографічного дослідження (виявлення об’єктів бібліог-
рафування), методів емпірико-бібліографічного пізнання (витяг з 
тексту предметно-функціонально-історичного знання та його бібліог-
рафічний опис за допомогою логічних і семіотичних методів) і методів 
концептуально-теоретичного дослідження (класифікація і методи 
складання бібліографічних покажчиків різних видів за допомогою 
методів герменевтичного кола, контекстних методів, психологічних 
прийомів)» [5, с. 22]. 

Робота зі складанню бібліографічних побідників будь-якого призна-
чення поділяється на: підготовчий, який включає вибір і вивчення 
теми, складання проекту бібліографічного посібника; основний, в 
рамках якого відбувається відбір документів для бібліографічного 
посібника, їхкласифікація та угрупування, аналітична обробка матеріа-
лу, пов’язаного із бібліографічним аналізом, складання бібліографічних 
описів, анотування або реферування, індексування; завершальний етап, 
на якому пишеться передмова, формується науково-довідковий апарат, 
у тому числі допоміжні покажчики, відбувається редагування та офор-
млення бібліографічного посібника.  

Основними способами угрупування є формальний, змістовний та 
рекомендаційний. Зокрема, формальне угрупування забезпечує пошук 
документів за зовнішньою ознакою: автором, заголовком, видом та 
місцем видання тощо. Угрупування матеріалу за змістом передбачає 
звернення бібліографа до анотацій або рефератів і розподіл матеріалу за 
темами. При створенні покажчиків з простою структурою окремі етапи 
можуть випадати із загального технологічного процесу його створення. 
Одним з напрямків оптимізації структури бібліографічних посібників є 
організація гіперпосилань на повні тексти у репозиторіях та інформа-
ційних базах відкритого доступу з дотриманням вимог авторського 
права та включенням в бібліографічний опис документа цифрового 
ідентифікатора об’єкта DOI. 

Допоміжні покажчики за змістом поділяються на покажчики авторів, 
предметні покажчики, географічні покажчики, покажчики найменувань 
колективів тощо, які формуються за алфавітним принципом. За критері-
єм угрупування рубрик, допоміжні покажчики поділяються на: алфавітні, 
що містять в алфавітній послідовності іменні, предметні, тематичні та 
інші рубрики; хронологічні покажчики, що містять переліки подій або 
дат в хронологічній послідовності; нумераційні, що містять переліки 
інформаційних об’єктів у їх числовій послідовності; систематичні, що 
містять переліки рубрик, які у найбільш узагальненому виді характери-
зують певну проблему. Чим складнішим є текст видання, тим складні-
шим має бути система його допоміжних покажчиків. 

У складанні бібліографічних посібників приймають участь фахівці 
не лише бібліотечної сфери, оскільки вони не в змозі однаково вільно 
орієнтуватися в усіх галузях знання, з якими їм доводиться мати спра-
ву.Для успішної реалізації таких бібліотечних проектів, особливо при 
створенні великих за об’ємом науково-допоміжних рекомендаційних 
покажчиків, що вимагають якісного відбору літератури, необхідним є 
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залучення науковців з тих галузей науки, предметом аналізу яких є 
бібліографічний посібник.  

Таким чином, освоєння методики складання бібліографічних пока-
жчиків є актуальним завданням для бібліотечних фахівців, оскільки не 
всі співробітники бібліотек мають достатню підготовку і володіють 
навичками аналітичної обробки інформації. Подальша розробки мето-
дики бібліографічної діяльності сприятиме створенню багатофункціо-
нальної системи бібліографічних посібників з метою надання бібліоте-
чних послуг та задоволення усіх існуючих потреб споживачів бібліог-
рафічної інформації.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 

 
Наукова бібліотека університету – це дієвий центр забезпечення які-

сної освітньо-наукової діяльності ЗВО. Ефективність роботи бібліотеки 
багато в чому залежить від належного зберігання бібліотечних фондів, 


