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УДК 025.45(083.1) 

Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних 
індексів УДК для авторефератів дисертацій

Чітко сформульований предмет та аспект розгляду допо-
магають правильно визначитись, а знання правил індексуван-
ня допоможуть у правильній послідовності записати індекс. 

Савченко, Антоніна Степанівна. 
Діагностика і терапія серцево-судинних ускладнень промене-
вого та комбінованого лікування хворих на рак грудної залози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Сав-
ченко Антоніна Степанівна ; М-во охорони здоров’я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа  
"Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор’єва Акад. мед. наук Украї-
ни"]. — Х., 2009. — 21 с. : іл. 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр.  

УДК 614.876:611.441-001.28 

Індекс визначено неправильно. В авторефераті дисер-
тації йдеться про конкретне захворювання на рак грудної 
залози, при променевому та комбінованому лікуванні якого 
виникли серцево-судинні ускладнення. 

Тема дослідження збігається зі спеціальністю, тобто ас-
пектом розгляду є променева діагностика, променева терапія — 
615.849.1, а не 614.876, як це написано на авторефераті. 

Основний індекс, визначений автором, 614.876 Нещас-
ні випадки від впливу навколишнього середовища та розгляд 
щитовидної залози в розділі 611.44 Анатомія. Анатомія 
людини неправильно вибрані з множинної локалізації по-
нять, яка існує в таблицях УДК, тобто повторення того са-
мого поняття в різних розділах залежно від того, в якому ас-
пекті це поняття розглядається, наприклад: випромінювання 
(терапія) — 615.849.1, випромінювання (гігієна праці) — 
613.848, нещасні випадки від впливу навколишнього сере-
довища — 614.876. 

У класифікаційному індексі 611.44 приєднання спеціа-
льного визначника -001.28 неприйнятне, бо цей визначник 
згідно методики класифікування застосовується лише в 616, 
617 та 618 розділах (див. методичну вказівку до розділу  
616 у таблицях УДК). 

Правильно визначений індекс, проставлений фахівцем, 
це: на першому місці променева діагностика і терапія хво-
роби раку молочної залози — 615.849.1:618.19, на другому 
місці — серцево-судинні ускладнення — 616.12-06. 

Основні інформативні поняття індексуються основними 
індексами таблиці в сполученні зі спеціальними визначника-
ми розділу 616 Патологія. Клінічна медицина. Спеціальні 
визначники застосовуються для деталізації або уточнення 
поняття: -073.7 — це діагностика фізичними методами, у тому 
числі й за допомогою рентгенівського випромінювання;  
-08 — це лікування; -06 — це ускладнення, наслідки тощо.  

Правильно визначений індекс: 
УДК [615.849.1:618.19-006.6- 073.7-08]:616.12-06 

Старенький, Віктор Петрович. 
Модифікація променевої терапії недрібноклітинного раку ле-
гені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Ста-
ренький Віктор Петрович ; М-во охорони здоров’я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т 
мед. радіології ім. С. П. Григор’єва АМН України]. — Х., 2009. — 
40 с. : табл., іл. 
Бібліогр.: с. 30—36 (39 назв). — 100 пр. 

УДК 615.849:618.11-006-08 

Індекс визначено неправильно. 
Аналогічно попередньому прикладу в авторефераті ди-

сертації тема дослідження збігається зі спеціальністю, тому 
побудова основного індексу розпочата правильно, аспект 

розгляду променева діагностика — 615.849 у поєднанні з 
хворобою (у цьому випадку це рак легень) і кінцевим ре-
зультатом мав бути правильний класифікаційний індекс. 
Але з невідомих причин проставлена хвороба з розділу 
618.11-006-08 — пухлини яєчників, терапія.  

Правильно визначений індекс: 
УДК 615.849:616.24-006-08 

Солодовник, Олександр Вікторович. 
Екстраплевральна торакопластика поширеного туберкульозу 
легень в умовах епідемії туберкульозу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Солодовник Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров’я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Мед. ін-т Сум. держ. ун-ту]. — К., 2009. — 20 с. : табл. 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр.  

УДК 616.329-009.12-0721 

Індекс визначено неточно, оскільки присвоєний кла-
сифікаційний індекс 616.329 читається як патологія страво-
ходу та не відповідає основному змісту документа. 

В авторефераті дисертації тема дослідження збігається зі 
спеціальністю, і її потрібно позначати одним складним індексом. 

Основним індексом теми дослідження буде 616.24-002.5, 
який читається, як туберкульоз легеневий. Змістовніше роз-
крити тему нам дає змогу спеціальний визначник з -03, він 
означає різні форми захворювань, лікування, застосування 
ліків, а більше деталізує -036.22 — поняття епідемії, епідеміо-
логія. Спеціальний визначник -089.844 означає — Аутоплас-
тика. Пластична хірургія. Сполучення основного індексу зі 
спеціальними визначниками утворює складний індекс (де-
тальніше про послідовність приєднання визначників до ос-
новного індексу див. Методику індексування за УДК, пра-
вило п’яте Таблиць УДК).  

Правильно визначений індекс: 
УДК 616.24-002.5-036.22-089.844 

Кардаш, Лариса Василівна.  
Мовні засоби вираження заперечення і протиставлення в 
українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кар-
даш Лариса Василівна ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 
обл.), 2009. — 20 с.  
Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр.  

УДК 81’367.3.161.223.2.161.114.3 

Класифікаційний індекс визначено неправильно. Він є 
набором цифрових сполучень, проаналізувати конкретні 
помилки в ньому не вдається. 

В авторефераті дисертації тема дослідження збігається 
зі спеціальністю, і її потрібно позначати складним індексом. 

Основний індекс теми дослідження 811.161.2 Україн-
ська мова. Визначений нами індекс 811 відноситься до класу 
"Мови". Підрозділи класу 811 утворені від загальних визнач-
ників мови =161.2 — це українська, заміна знаку рівності на 
крапку деталізує окрему мову. Характерною особливістю 
мови, яка розглядається, є літературна, що відображується 
спеціальним визначником -26, спеціальний визначник з апо-
строфом ’367.3 характеризує типи речень і використовуєть-
ся тільки в поєднанні з підрозділами 811 (див. методичні вка-
зіки до класу 811 у таблицях УДК). 

Правильно визначений індекс: 
УДК 811.161.2-26’367.3  
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Бизова, Марина Борисівна. 
Вдосконалення механізмів державного управління лісовим гос-
подарством : (на матеріалах Півдня України) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бизова Марина Борисівна ; 
Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — Одеса, 2010. — 20 с. 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

УДК 351:842.4:630 

В авторефераті дисертації тема дослідження збігається 
зі спеціальністю, тобто аспектом розгляду є державне 
управління лісовим господарством. Основний індекс, визна-
чений автором, 351.84 Управління питаннями соціального 
забезпечення — не відповідає змісту.  

У класифікаційному індексі не відображено за допомо-
гою загального визначника місця, території, про яку йдеться 
(див. методичну вказівку в Допоміжних таблицях с. 62). 

Правильно визначений індекс: 
УДК 351.82:630*6](477.7) 

Хоу Цзянь. 
Художній світ китайської народної опери: діалог культур : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Хоу Цзянь ; Нац. 
муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2010. — 20 с.  
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. 

УДК 784+784.9 

В авторефераті дисертації тема дослідження збігається 
зі спеціальністю. 

Складений індекс 784+784.9, де перший — Вокальна му-
зика. Співи, а другий — 784.9 Техніка співу. Вокальні вправи, 
визначено неправильно. Індекси, з’єднані знаком плюс, озна-
чають наявність у документі двох і більше незалежних одна 
від одної тем (див. Основну таблицю УДК. Знаки УДК, с. 11). 

Тему дослідження відносимо до розділу 782 Театральна 
музика. Опера. За допомогою спеціального визначника 011.2 

з класу 7 (див. с. 865 Основних таблиць УДК), деталізуємо 
тему. 

Інформацію про загальні визначники народностей 
(див. методичні вказівки на с. 10 Допоміжних таблиць). Та-
ким чином, поєднуючи індекси основної таблиці з визнач-
никами, отримуємо складний індекс. 

Правильно визначений індекс: 
УДК 782.011.2(=581) 

Бабков, Максим Іванович. 
Формування естетичної культури у студентів юридичних ви-
щих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика 
виховання" / Бабков Максим Іванович ; Східноукр. нац. ун-т  
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл.  
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

УДК 37:371:637.036 

Індекс визначено неправильно. 
Основний індекс, визначений автором, розділ 37 Освіта, 

приєднаний двокрапкою (знак відношення) до індексу  
371 Організація системи освіти та виховання, виключеного 
у 2004 році, та індекс 637.036 Способи та прийоми обробки 
тваринницької продукції — не відповідають змісту.  

В авторефераті дисертації тема дослідження збігається 
зі спеціальністю, тобто аспектом розгляду є теорія та мето-
дика виховання. 

Поєднання класифікаційного індексу 378 Вища освіта. 
Вища школа зі спеціальним визначником з крапкою нуль 
.015.31 з розділу 37, що означає методи розвитку розумових, 
інтелектуальних, творчих здібностей та клас 7 Мистецтво. 
Декоративно-прикладне мистецтво, приєднаний через знак 
відношення, надає право прийняти правильне класифікацій-
не рішення і визначити в кінцевому результаті найбільш 
правильний його запис, що читається як естетичне вихован-
ня у вищому навчальному закладі. 

Правильно визначений індекс: 
УДК 378.015.31:7
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