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У статті розглянуто особливості бібліографічного опису навчальних посібників
(мова бібліографічного опису та розбіжності в вихідних відомостях документів). Наведені
приклади бібліографічних записів, що ілюструють ці питання.

Значну частину фондів вузівських бібліотек складають навчальні посібники.
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка не є в цьому винятком. Протягом 2010-2015 років в фонди
бібліотеки надійшло приблизно 80 тис. примірників навчальних посібників, які
пройшли наукову обробку.

Забезпечення швидкого і зручного пошуку, доступності підручника для
читача залежить від низки чинників, серед яких чіткість і правильність
видавничого оформлення і бібліографічного опису навчального посібника.

В 2007 році набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» [1], з 2008 року
набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок.
Загальні вимоги та правила складання» [2].

В своїй роботі ми також використовуємо «Российские правила
каталогизации» [4]., що вийшли на заміну «Правил составления
библиографического описания» (1986 р. видання)

У цій статті ми зупинимося на питаннях, що виникають в процесі
бібліографічного опису підручників. В багатьох випадках вони пов’язані з
нестандартним, а інколи і неправильним видавничим оформленням учбового
видання.

Одне з важливих питань бібліографічного опису навчального посібника –
вибір мови опису. Мова бібліографічного опису, як правило, відповідає мові
вихідних відомостей документа [1, с. 5; 4, с. 40].

Як відзначає Н.Н. Каспарова, в основі принципів, на яких базується
методологія формування мови елементів бібліографічного запису, лежить
система пріоритетів, яка визначає:
 перевагу вибору даних на тій мові, яка більш доступна національному

користувачеві;
 пріоритет вибору мови тих вихідних відомостей, які відповідають мові

тексту документа або мові оригінального втілення твору;
 обов'язковість паралельного відображення відомостей на різних мовах в

структурі одного форматного запису [3, с. 43].
При складанні бібліографічного запису на навчальні посібники, що

призначені для вивчення іноземних мов, використовується спеціальне правило.



Відповідно до цього правила,  при складанні бібліографічного запису на
підручники і навчальні посібники, що призначені для вивчення іноземних мов і
мають вихідні відомості двома і більше мовами, одна з яких є рідною мовою
учнів, обирається мова, що відповідає рідній мові учнів [4, с. 42].

Розглянемо приклади.
1. Навчальний посібник з граматики англійської мови має 2 титульних

аркуші (англійською та українською мовами). Мова бібліографічного опису –
українська.

Хоменко Е.Г. (Емма Георгіївна)
Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навч. посіб. / Е.Г.

Хоменко. - 3-тє вид., випр. - Київ : Знання, 2013. - 606, [2] с., табл. - Парал. тит. арк. англ. -
На обкл. назва англ. та укр. мовами

2. Навчальний посібник з термінології для студентів, які вивчають
французьку мову. Інформацію на титульному аркуші подано французькою
мовою, на обкладинці – українською. Мова бібліографічного опису –
українська.

Качановська Т.О.
Вступ до термінознавства = Introduction a la terminologie : навч. посіб. [для студ. 3-го

курсу : теорія, вправи, тексти (французька мова) : у 2-х ч.] / Т.О. Качановська ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. Ч. 1. - Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. -
80 с. - Кн. опис. по обкл.

До учбових видань, призначених для вивчення іноземних мов, належать
також  книги для читання. Вони містять тексти іноземними мовами (як правило,
адаптовані), в деяких випадках також коментарі до текстів і короткі словники.
Книги для читання необхідно відрізняти від видань художньої літератури, які
не відносяться до учбових. Відмітними ознаками учбового видання є
зазначення, що книга призначена для вивчення іноземної мови, назва серії та ін.

За наявності вихідних відомостей рідною мовою учнів бібліографічний опис
складається цією мовою.

Розглянемо приклади.
1. Книга має 2 титульних аркуші (російською та англійською мовами), мова

тексту – англійська, на належність до учбового видання вказує назва серії, мова
бібліографічного опису – російська.

Лоуренс Д.Г. (Дэвид Герберт)
Принцесса и другие рассказы = The Princess and other stories / Дэвид Герберт Лоуренс. -

Москва : Цитадель, 2002. - 238, [2] с. - (Литературный клуб. Совершенствуем английский)

2. Видання, що є одночасно і книгою для читання, і підручником, оскільки
містить окрім тексту, також  вправи, завдання, тести.

Моем У.С. (Уільям Сомерсет)
Театр : кн. для читання англ. мовою / Уільям Сомерсет Моем ; методична і філолог.

оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і коментар В.В.



Євченко, С.І. Сидоренко. - Вінниця : Нова Книга, 2006. - 358, [1] с. - На обкл. авт. та
назва зазначені англ. мовою

Як і в інших виданнях, в підручниках зустрічаються розбіжності в вихідних
відомостях, що ускладнює процес бібліографічного опису. При цьому виникає
питання, які дані потрібно обирати для бібліографічного опису. Згідно з
правилами опису, елементи книги, які містять відомості, необхідні для
складання запису, використовують в наступній послідовності: титульний
аркуш, обкладинка (палітурка), корінець, і т. д. (на останньому місці – макет
каталожної картки) [4, с. 251-253]

Розглянемо приклади.
1. На титульному аркуші наведено прізвище укладача, на обкладинці та

корінці його зазначено як автора. Бібліографічний опис – за титульним
аркушем, тобто під назвою.

Український обрядовий фольклор західних земель : регіональна музична антологія :
Бесарабія. Бойківщина. Буковина. Волинь. Галичина. Гуцульщина. Закарпаття.
Лемківщина. Підляшшя. Поділля. Полісся. Покуття. Холмщина / Ін-т мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; уклав Анатолій
Іваницький ; [відп. ред. Г.А. Скрипник]. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 619, [1] с., ноти. -
Бібліогр.: c. 598-603. - На обкл. та корінці укладач зазнач. як авт. - Алф. покажч.: с. 604-
619

2. На обкладинці та титульному аркуші різний порядок подачі прізвищ
авторів. Бібліографічний опис складаємо за титульним аркушем, розбіжності
відмічаємо в примітках.

Гаврюшенко О.А. (Олександр Анатолійович)
Історія світової культури : навч. посібник / О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко, О.В.

Кравченко ; наук. ред.: В.М. Шейко. - Київ : Кондор, 2014. - 407, [1] с. - Бібліогр.
наприкінці розд. - На обкл.та надвипускних даних авт.: В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко,
О.В. Кравченко

3. Навчальний посібник зі стилістики французької мови має титульний
аркуш французькою мовою, на обкладинці – автор і назва українською і
французькою мовами. Бібліографічний опис складено українською мовою. На
обкладинці назва: «Нариси з порівняльної стилістики французької мови», в
надвипускних даних і макеті картки – «Нариси з контрастивної стилістики
французької мови». Згідно з правилом про послідовність використання
елементів, наводимо назву, що зазначена на обкладинці.

Алєксєєв А.Я. (Анатолій Якович)
Нариси з порівняльної стилістики французької мови : [навч. посіб. для ф-тів іноземних

мов ун-тів] / Алєксєєв А.Я. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 451, [1] с. - Бібліогр.: с. 448-
451. - Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк.: Anatole Alexeyeve. Essai de stylistique
contrastive (francais-russe-ukrainien-espagnol-anglais). - В кінці кн. та макеті картки назва:
Нариси з контрастивної стилістики французької мови



Проте, якщо документ має авторське оформлення, але в іншому місці
документа уточнено, що особа, зазначена на титульній сторінці як автор, є
упорядником, редактором та ін., запис складають під назвою. [4, с. 216]

Наприклад, на титульному аркуші навчального посібника відповідальна
особа зазначена як автор, в надвипускних даних – як укладач. Бібліографічний
запис складено під назвою.

Lectura de casa : тексти для домашнього читання : навч. посіб. для студ. 3-го курсу ф-тів
інозем. філології / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.] Л.В. Артемова. - Київ :
Освіта України, 2011. - 265, [1] с., табл. - На тит. арк. та обкл. укладач зазнач. як авт.

Ми розглянули ті випадки бібліографічного опису навчальних посібників,
які найчастіше викликали питання в процесі обробки.

На закінчення хочемо відзначити, що навчальні посібники, авторами яких є
співробітники КНУ ім. Тараса Шевченка, входять до «Колекції праць
викладачів  та співробітників Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка». В електронних читальних залах  бібліотеки читачі мають
можливість працювати з  повнотекстовими учбовими виданнями.
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