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ВСТУП
Методичні рекомендації «Правила складання предметних рубрик» є результатом співпраці
робочої групи із врегулювання та гармонізації правил предметизації і каталогізації в межах
Проекту корпоративної каталогізації, що діє з 2006 року між бібліотеками-користувачами
інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500.
Мета цієї роботи – дати пояснення принципів складання та застосування предметних
рубрик, їх синтаксичного складу, а також передати специфіку предметизації різних видів
документів. Методичні рекомендації складено з урахуванням вітчизняного та міжнародного
досвіду предметизації. Вивчено основні принципи складання предметних рубрик таких бібліотек
як Національна парламентська бібліотека України, Бібліотека Конгресу США, Російська
національна бібліотека та державні й міжнародні стандарти в інформаційно-бібліотечній галузі:
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної справи та видавничої
справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації; ДСТУ
2395-2000 (ГОСТ 30671-99)(ISO 5963:1985) Інформація та документація. Обстеження
документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика;
Subject Cataloging Manual: Subject Headings. У підходах до складання предметних рубрик
враховано принципи, викладені у розроблених робочою групою ІФЛА Функціональних вимогах
до бібліографічних записів (Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)), де сутності
ІІІ групи розглядаються як предмети інтелектуальної чи мистецької творчості.
За умови автоматизації процесів обробки й пошуку документів актуальним стає питання
про зближення методичних підходів до предметизації документів. Саме з таких міркувань було
прийнято рішення про адаптацію методики складання предметних рубрик Бібліотеки Конгресу
США (Library of Congress Subject Headings (LCSH)) до вітчизняних традицій предметизації і
застосування її в процесі корпоративної каталогізації. Список предметних рубрик Бібліотеки
Конгресу є унікальним контрольованим списком термінів. Система LCSH широко
застосовується багатьма бібліотеками світу, а в деяких країнах прийнято рішення про переклад
або адаптацію предметних заголовків Бібліотеки Конгресу США.
Предметні рубрики є основним способом тематичного доступу до документа в
електронному каталозі. Вони найбільш наближені до природної мови і виконують інформаційну,
термінологічну, комплексоутворювальну і комунікативну функції. У зв’язку з цим, великого
значення набуває уніфікація у предметизації: розробка загальних принципів предметизації,
удосконалення інформаційно-пошукової мови предметизації та створення авторитетних файлів
предметних рубрик.
Процес предметизації – це досить суб’єктивний процес, і тому дотримання правил і
проходження обов’язкових етапів індексування сприяють уніфікації цього процесу.
У виданні наведено приклади заповнення полів предметних рубрик у форматі MARC 21 та
додатки, що містять списки неоднозначних заголовків, типових підзаголовків та підзаголовків
форми.
Дані рекомендації вже застосовуються на практиці у Науковій бібліотеці Національного
університету «Києво-Могилянська академія», Науково-технічній бібліотеці Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та Львівській національній
науковій бібліотеці імені В. Стефаника.
Від авторів-укладачів
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ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
ТЕРМІНИ
Авторитетний файл (АФ) – це сукупність авторитетних, посилальних і довідкових записів, в
яких представлено всю необхідну інформацію про точки доступу: усталена форма точки доступу;
варіанти форми точки доступу; взаємозв’язки різних форм точок доступу між собою, включаючи
паралельні форми іншою мовою або графікою; кодована інформація про точку доступу і про
запис в цілому; примітки, що належать до точки доступу (наприклад, історичні довідки та ін.);
відомості про установу, яка відповідає за складання запису.
Географічний підзаголовок – відображає географічний аспект предмета у документі, що
каталогізується, визначає географічну територію, до якої належить тематичний термін.
Дворівневе індексування - Під дворівневим індексуванням мають на увазі комплекс предметних
рубрик, які розкривають загальний зміст документа і підтему, яка є складовою частиною основної
теми документа.
Заголовок предметної рубрики – це перший елемент предметної рубрики, що відділяється від
інших знаком пунктуації.
Інверсія у предметній рубриці – зміна прямого порядку слів для виведення слова, що несе
максимальне змістовне навантаження в позицію ведучого/першого слова предметної рубрики чи
першого слова у підзаголовку складної предметної рубрики.
Індексування – процес опису документів у термінах інформаційно-пошукової мови.
Індексування, дворівневе – див. Дворівневе індексування.
Індексування, предметне – див. Предметне індексування.
Ключове слово – інформативне слово, приведене до стандартної лексикографічної форми.
Використовується для координатного індексування.
Комплекс предметних рубрик – сукупність предметних рубрик, об'єднаних деякою тематикою.
Лексична одиниця – позначення окремого поняття, яке застосовується в інформаційнопошуковій мові. Лексичні одиниці є одиницями природної мови, усталеними словосполученнями,
абревіатурами, символами, датами, загальновживаними скороченнями, лексично значимими
компонентами складних слів, а також еквівалентними їм кодовими або символічними
позначеннями штучної мови.
Омоніми – слова, однакові за написанням та звучанням, але різні за значенням.
Передкоординація – попереднє поєднання (координація) елементів теми в одну рубрику для
забезпечення комплексного пошуку. При застосуванні передкоординації складні поняття
виражаються словосполученнями і фразами, а порядок слів є жорстко встановленим і записаний у
авторитетний файл, словник, список, тезаурус.
Підзаголовок, географічний – див. Географічний підзаголовок.
Підзаголовок предметної рубрики – другий та наступні елементи складної предметної рубрики,
що відділяються від інших знаком пунктуації. Підзаголовки предметної рубрики поділяють:
– залежно від змісту: на тематичні, географічні, хронологічні та підзаголовки форми;
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–

залежно від ступеня узагальнення і умов застосування: на ті, що використовуються біля
визначених заголовків та установлюються редакторським шляхом, і «типові».

Підзаголовок, специфічний – див. Специфічний підзаголовок.
Підзаголовок, тематичний – див. Тематичний підзаголовок.
Підзаголовок, типовий – див. Типовий підзаголовок.
Підзаголовок форми – відображає види документів, що каталогізуються, їх читацьке
призначення або форму викладення текстового матеріалу.
Підзаголовок, хронологічний – див. Хронологічний підзаголовок.
Полісемія – наявність в одного слова кількох лексичних значень; багатозначність.
Посткоординація – оперування простими лексичними одиницями, що не поєднані у
словосполучення та фрази.
Пошуковий образ документа –сукупність одиниць інформаційно-пошукової мови, яка виражає
основний зміст документа, і призначений для реалізації інформаційного пошуку.
Предмет (документа) – 1) конкретний об’єкт (матеріальні речі, поняття, властивості або
відношення), який розглядається або згадується у документі; 2) тема документа.
Предметизація – індексування, при якому зміст документа виражається засобами мови
предметних рубрик.
Предметна рубрика – уніфікований мовний вираз, представлений засобами природної мови, що
відображає предмет документа і використовується для забезпечення контрольованого доступу до
його змісту.
Предметна рубрика, складна – див. Складна предметна рубрика.
Предметне індексування – індексування предметного змісту документів.
Прикладка – різновид означення. Вона називає ознаку предмета і водночас, будучи виражена
іменником, дає йому нову назву. Якщо прикладка виражена іменником з широким (родовим)
значенням, або ж іменником, значення якого неможливо ідентифікувати ні як ширше, ні як вужче,
то вона, як правило, пишеться з означуваним словом через дефіс.
Релятори – це уточнення, які використовуються для розрізнення значень багатозначного терміна.
Синоніми – слова близькі або тотожні за значенням, але відмінні звучанням та написанням.
Складна предметна рубрика – це предметна рубрика, яка складається з декількох лексичних
одиниць.
Специфічний підзаголовок – підзаголовок, що встановлюється редакторським шляхом і
використовується під окремим заголовком. Він, як правило, репрезентує унікальний аспект, або ж
застосовується лише для декількох визначених заголовків.
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Тематичний підзаголовок – підзаголовок, що відображає аспекти предмета, який розглядається
у документі: його властивості, елементи, складові частини, зв’язки і співвідношення з іншими
предметами з метою уточнення заголовка.
Типовий підзаголовок – підзаголовок, що може вживатися для певних заголовків без
установлення редакторським шляхом. Він репрезентує концепції та поняття, спільні для кількох
галузей, або ж ті, що можуть застосовуватися із багатьма заголовками.
Уточнення – див. Релятори.
Форми, підзаголовок – див. Підзаголовок форми.
Хронологічний підзаголовок – підзаголовок, що визначає період часу, з яким пов'язаний зміст
твору.
ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
ВТ – вужчий термін
НУ – неусталений термін
ТП – типові підзаголовки
У – усталений термін
ШТ – ширший термін

7

1. ПРОЦЕС ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ РУБРИК
Предметизація – це метод розкриття змісту документів за допомогою предметних рубрик,
що визначають предмет документа, розкривають аспекти розгляду предмета, його зв’язки з
іншими предметами, вже відображеними в каталозі.
Основним поняттям предметизації є поняття предмет.
Як предмет можуть розглядатися:
– матеріальні об’єкти, природні та штучні … (планети, електрика, верстати);
– суспільно-історичні явища, події, процеси (політичні партії, війни, держави);
– явища і процеси духовного життя, мислення, свідомості (мистецтво, пам’ять, думка) [7].
Інформаційно-пошуковою мовою предметизації є мова предметних рубрик. Предметні
рубрики складаються з лексичних одиниць, які потрібно виражати словами або
словосполученнями природної мови, а також цифрами та іншими позначеннями, що
використовуються у природній мові [4]. Лексичними одиницями у предметній рубриці
виступають заголовки та підзаголовки.
Процес визначення предметних рубрик складається з таких етапів:
– аналіз документа;
– вибір предметів документа;
– формулювання предметних рубрик.

1.1. Аналіз змісту документа
Процес визначення предметних рубрик починається з аналізу змісту документа, в ході
якого визначається предмет твору та аспекти його розгляду, призначення і форма документа.
Аналізуються: титульна сторінка, зміст, анотація, передмова, післямова, текст, бібліографія,
покажчики.
Важливо знайти: ключові фрази та слова, що описують зміст твору в цілому.
Для цього потрібно дати відповідь на питання:
– про що твір у цілому?
– висвітлена одна тема чи кілька?
– якщо кілька, то пов’язані вони між собою чи ні?
– якщо ні, то чи домінує одна тема над іншими? Яка?
– що описується у документі: об’єкт (живий, неживий), продукт, стан, явище, дія, процес і
т.п.?
– чи мова іде про конкретне місце, конкретний період часу?
– чи мова іде про конкретних осіб, організації, заходи?

1.2. Вибір предмета та формулювання предметної рубрики
Вибір предметної рубрики здійснюється на основі аналізу документа. На цьому етапі
визначається основна тема та її аспекти, а також кількість і послідовність предметних рубрик в
залежності від теми і каталогізаційного опрацювання документа.
Предметні рубрики складаються лише на теми, що займають не менше 20% всього твору
(виняток становлять заздалегідь обумовлені теми). Визначаються лише ті рубрики, що найбільше
відповідають загальній темі документа. Не визначаються рубрики, що представляють підтеми, які
включені у ширшу рубрику.
Назва: Енциклопедія бойових мистецтв
650 #4 $a Бойові мистецтва $v Енциклопедії.
[Не визначаються окремі рубрики для кожного виду боротьби (тому, що їх буде багато)]
Якщо у документі виділяється окрема підтема при розгляді загальної теми, то рубрики
приписуються і для підтеми, і для загальної теми.
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Назва: Енергетичні системи Італії…
650 #4 $a Енергетика $z Італія.
651 #4 $a Італія $x Енергетична політика.
650 #4 $a Нетрадиційні джерела енергії $z Італія.
650 #4 $a Енергетичні ресурси $z Італія.
650 #4 $a Сонячна енергія $z Італія.
Назва: Матеріали до історії Скитії-України IV-V століть : походження та дії гунів…
650 #4 $a Гуни $x Історія.
651 #4 $a Україна $x Історія $y 4-5 ст.
Предметні рубрики визначаються у відповідності до того, як закаталогізовано документ.
Для бібліографічного запису, що представляє зібрання (періодичне видання, монографічну серію
або примірник з багатьох частин) визначаються рубрики, що характеризують загальний зміст
цілого зібрання.
Назва: Політологія: науковий збірник...
650 #4 $a Політологія $v Наукові збірники.
Назва: Вимірювальна техніка та метрологія: Міжвідомчий науково-технічний збірник…
650 #4 $a Вимірювальна техніка $v Наукові збірники.
650 #4 $a Метрологія $v Наукові збірники.
Для запису, що представляє роботу аналітичного змісту (окремий том, розділ, стаття),
визначаються рубрики, що представляють специфічний зміст документа.
Назва: Нелегка дорога до порозуміння : до питання генези українсько-польського військовополітичного співробітництва 1917-1921 рр…
651 #4 $a Україна $x Міжнародні відносини $z Польща $y 1917-1921.
651 #4 $a Польща $x Міжнародні відносини $z Україна $y 1917-1921.
Назва: Модель фахової системи стандартизації України…
650 #4 $a Стандартизація $z Україна.
Предметизація багатотомних видань
Якщо бібліотека створює єдиний запис на багатотомний документ, то складається загальна
предметна рубрика.
Багатотомне видання можна описати також за допомогою багаторівневого запису. У
такому випадку створюється окремий загальний запис на багатотомне видання і окремі записи на
кожну фізичну одиницю. Тоді для загального запису складаються рубрики, що характеризують
загальний зміст цілого зібрання, а для запису на окрему фізичну одиницю – рубрики, що
відображають зміст окремого тому, випуску, номера.
Назва: Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Физика : у 10 т.
650 #4 $a Фізика $v Навчальні посібники
Назва: Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Физика : у 10 т. Т. 1. Механика . Электродинамика.
650 #4 $a Механика $v Навчальні посібники
650 #4 $a Електродинаміка $v Навчальні посібники
Кількість та порядок предметних рубрик у записі
Кількість необхідних рубрик змінюється в залежності від змісту документа та актуальності
проблеми, що викладена у ньому. У деяких випадках достатньо однієї рубрики.
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Назва: Органічна хімія : навчальний посібник для вищих навчальних закладів …
650 #4 $a Органічна хімія $v Навчальні посібники.
Якщо зміст документа не розкривається однією узагальненою рубрикою, то складаються
дві чи три предметні рубрики.
Назва: Подорожуючи країнами моєї мрії…
651 #4 $a Малайзія $x Подорожі.
651 #4 $a Індонезія $x Подорожі.
651 #4 $a Філіппіни $x Подорожі.
[Ширша рубрика Південно-Східна Азія не складається]
Коли ж мова іде про чотири або більше об’єкти, то приписується рубрика, що є ширшою за
змістом. Твір про пшеницю, кукурудзу, рис та ячмінь матиме рубрику Злаки.
Назва: Вирощування злаків…
650 #4 $a Злаки $x Вирощування.
Виняток становлять твори про конкретних осіб. Твори про чотирьох осіб матимуть чотири
різні іменні рубрики. Якщо ж у творі йдеться про п’ять і більше осіб, то використовується
загальна рубрика. А в полі приміток 520 Резюме, анотація та ін. подаються імена усіх осіб.
Назва: Будда Шакьямуни ; Конфуций ; Мухаммед ; Франциск Ассизский : биографические
повествования…
600 04 $a Будда Шакьямуні.
600 04 $a Конфуцій, $d 551-479 до н.е.
600 04 $a Мухамед, $d 570-632.
600 04 $a Франциск Ассізький, $d 1182-1226.
Назва: Українські радянські письменники : критичні нариси…
520 8# $a У творі йдеться про життєвий та творчий шлях українських письменників: М.
Стельмаха, Ю. Яновського, І. Ле, О. Гончара, О. Довженка, М. Бажана.
650 #4 $a Українська література $y 20 ст. $x Критика та аналіз.
650 #4 $a Письменники, українські $y 20 ст.
Рубрика, що представляє головну тему роботи, визначається як перша предметна рубрика.
Якщо головну тему не можна представити однією рубрикою, то визначаються дві рубрики
(як виняток – більше), які, взяті разом, виражають головну тему.
Для індивідуальних біографій як перша предметна рубрика подається ім’я особи, якій
присвячено роботу. Для документів про конкретну організацію чи захід як перша предметна
рубрика подається наймення організації чи заходу.
Робота з двома однаково важливими темами. Якщо робота має дві однаково важливі теми, то
предметна рубрика другої теми подається одразу ж після першої предметної рубрики, але перед
будь-якою рубрикою другорядних тем.
Порядок введення другорядних тем. Предметні рубрики другорядних тем подаються в будьякому порядку після рубрик(и) головних(ої) теми(тем).
Конкретність. Рубрики складаються настільки конкретними, наскільки конкретна тема, яку вони
розкривають. Це означає, що вони не повинні бути ні ширшими, ні вужчими за зміст твору.
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Назва: Коти…
650 #4 $a Коти.
[А не Зоологія, Ссавці чи Домашні тварини].
Назва: Залізо…
650 #4 $a Залізо.
[А не Метали чи Металургія].
Формулювання предметних рубрик є вирішальним етапом предметизації, адже правильно
сформульовані [або вибрані зі списку рубрики] сприяють створенню у каталозі повноцінних
комплексів літератури про окремі предмети. Виділені предмети мають бути сформульовані таким
чином, щоб за найменшої кількості слів якомога точніше і глибше розкрити предмет твору.
Передкоординація та посткоординація у предметизації
Передкоординація та посткоординація – два підходи до складання предметних рубрик.
Посткоординація – оперування простими лексичними одиницями, що не поєднані у
словосполучення та фрази.
Передкоординація – попереднє поєднання (координація) елементів теми в одну рубрику для
забезпечення комплексного пошуку. При застосуванні передкоординації складні поняття
виражаються словосполученнями і фразами, а порядок слів є жорстко усталеним і записаним в
авторитетний файл, словник, список, тезаурус. Прикладом передкоординаційної системи є
Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу США.
Посткоординація (практика Предметних рубрик Бібліотеки Конгресу США до 1950 рр.)
1. 650 #4 $a Цукрова промисловість $z Сполучені Штати.
2. 650 #4 $a Тарифи $z Сполучені Штати.
Передкоординація (сучасна практика Предметних рубрик Бібліотеки Конгресу США)
1. 650 #4 $a Тарифи на цукор $z Сполучені Штати.
Цими правилами рекомендовано використовувати переважно передкоординаційну
систему. Але у випадках, коли елементи неможливо скомбінувати у єдиний заголовок, навіть із
підзаголовками, рубрики мають складатися так, щоб взяті разом вони відображали тему роботи.
Це є практикою із застосуванням багатьох комплексних та багатоелементних тем і вимагає
посткоординації, інакше зміст не буде розкрито повністю.
Назва: Ліпідний метаболізм у жуйних тварин…
650 #4 $a Жуйні тварини $x Метаболізм.
650 #4 $a Ліпіди $x Метаболізм.
Назва: Рано овдовілі матері у В’єтнамі…
650 #4 $a Матері $z В’єтнам $x Статистика.
650 #4 $a Вдови $z В’єтнам $x Статистика.
Назва: Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи : учебное пособие…
650 #4 $a Наркотична залежність $x Профілактика та контроль $v Навчальні посібники.
650 #4 $a Молодь $x Наркотична залежність $v Навчальні посібники.
650 #4 $a Діти $x Наркотична залежність $v Навчальні посібники.
Структура предметних рубрик
За структурою предметна рубрика може бути простою і складатися з одного заголовка, або
складною і містити також ряд підзаголовків, що розкривають аспекти теми.
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650 #4 $a Аналітична хімія.
650 #4 $a Аналітична хімія $v Навчальні посібники.
650 #4 $a Фізика.
650 #4 $a Фізика $x Історія $z Німеччина $y 20 ст.
Мова заголовків та підзаголовків предметних рубрик
Заголовки та підзаголовки у предметних рубриках, що є тематичними термінами,
подаються українською мовою.
У предметних рубриках на критичні роботи про авторські твори ім’я особи та назва твору
подаються українською мовою.
Назва: История "Повестей Белкина" / С. Шварцбанд.
600 14 $a Пушкін, Олександр Сергійович, $d 1799-1837. $t Повісті Бєлкіна.
Назва: The legend of the Novgorodian White Cowl : the study of its "prologue" and "epilogue" /
Miroslav Labunka.
630 04 $a Повість про новгородського білого клобука.
Назва: Scott Fitzgerald and his world...
600 14 $a Фіцджеральд, Френсіс Скотт, $d 1896-1940. $t Ніч лагідна
Мовою оригіналу подаються мови програмування, власні назви мультимедійних ігор,
комп’ютерних програм, теле- та радіопрограм, газет та журналів. Уточнення подаються
українською мовою.
650 #4 $a Pascal (мова програмування)
650 #4 $a C ++ (мова програмування)
630 04 $a Quake (гра)
630 04 $a Word 97 (комп’ютерна програма)
630 04 $a Самый умный (телевізійна програма)
630 04 $a Подробности (телевізійна програма)
630 24 $a Звезда (журнал)
Предметні рубрики на організації, зазвичай подаються українською мовою.
Виняток становлять назви теле- та радіоканалів, клубів. У таких випадках, назви подаються
мовою оригіналу, а уточнення – українською мовою.
610 24 $a ICTV (телевізійний канал)
610 24 $a CNN (телевізійний канал)
610 24 $a Docker Pub (клуб : Київ, Україна)
Іноді назви, що подаються в предметних заголовках не підпадають під вище зазначені
правила. У такому випадку, їх написання визначається редакторським шляхом через авторитені
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файли. В авторитетних записах відображаються всі відомі варіанти написання імен авторів та назв
будь-якими мовами.
Перевірка результатів предметизації
Щоб переконатися у правильності складених предметних рубрик, треба відповісти на питання:
– чи поєднують складені рубрики цей твір із творами на подібну тему?
– чи виражають вони зміст твору?
– чи виражають вони особливість твору?
– уявіть, що ви читач, і запитайте себе:
– чи будете ви шукати матеріал саме під цією рубрикою, щоб знайти цей тип матеріалу?
– чи будете ви задоволені, якщо вам буде потрібен матеріал саме на цю тему і ви знайдете
цю роботу?
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2. МОВА ПРЕДМЕТНИХ РУБРИК
Інформаційно-пошуковою мовою предметизації є мова предметних рубрик. Предметні
рубрики складаються із лексичних одиниць, які виражаються словами або словосполученнями
природної мови, а також цифрами та іншими позначеннями, що використовуються у природній
мові [4]. Лексичними одиницями у предметній рубриці виступають заголовки та підзаголовки.
Заголовок предметної рубрики – це слово або словосполучення, що виражає загальне поняття про
предмет твору.
Підзаголовки предметної рубрики – другий і кожен наступний елемент складної предметної
рубрики, що відділяються одне від одного розділовим знаком і записуються у відповідні підполя.

2.1. Граматичний склад заголовків та підзаголовків
Як заголовки та підзаголовки у предметних рубриках виступають в основному іменники та
словосполучення на їх основі. А також прикметники та дієприкметники, що перейшли в іменники
та інші граматичні форми.
Прості іменники

Собаки
Тварини
Полімери
Двигуни

Іменник з прикметником

Таємні ордени
Вища освіта
Комбінаторний аналіз
Земний магнетизм

Іменник з прикладкою

Жінки-космонавти

Словосполучення із прийменником

Тварини в літературі
Тварини в міфології
Жінки в літературі
Податок на землю
Різьблення по дереву
Зв’язки з громадськістю
Захист від корозії
Лиття в кокіль

Комплексні фрази

Діти з особливими потребами
Бібліотеки для людей із особливими потребами
Сушіння у киплячому шарі

Фрази зі сполучниками ―і‖, ―та‖ :
- сполучник ―і‖ виражає взаємовідносини

Діти і тварини
Батьки і діти

-

сполучник ―та‖ - близькі поняття, що Мова та стиль
часто вживаються разом
Критика та аналіз
Документи та матеріали
Винахідництво та раціоналізація
Зварні з’єднання та шви

Слова і фрази з реляторами (уточненнями) для:
- омонімів

Спори (Ботаніка)
Спори (Цивільне право)
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Оператори (Математика)
Оператори (Обчислювальна техніка)
-

неоднозначних виразів

Команда озимого покоління (Виборчий блок)

-

власних назв

Java (Мова програмування)
Титанік (Корабель)
Карпати (Гори)
Київ (Україна)

-

понять, що розглядаються в різних Час (Філософія)
галузях знань
Час (Фізика)
Рух (Фізика)
Рух (Філософія)

Фрази зі зміненим порядком слів (інвертовані)

Кулінарія, китайська
Мистецтво, давнє
Транзитні перевезення, міжнародні
Пружності, теорія

Фрази із прямим порядком слів

Українська література
Японська література
Автоматизовані системи управління

Фрази, що містять перелік пов’язаних між
собою двох термінів із додаванням «і т. п.»

Анотації, резюме і т.п.
Афоризми, цитати і т.п.

Фрази, що є комбінацією чи модифікацією
всього, про що було сказано вище

Реєстрація народжень і т.п. (Канонічне право)

Іменники
Іменники, які є об’єктами чи класами осіб, вживаються в множині.
650 #4 $a Вакцини.
650 #4 $a Робітники.
650 #4 $a Фізики.
650 #4 $a Учені.
650 #4 $a Cилікати.
650 #4 $a Молекули.
Іменники, які є абстрактними поняттями, вживаються в однині.
650 #4 $a Багатство.
650 #4 $a Багатомовність.
650 #4 $a Вакцинація.
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650 #4 $a Будівництво.
650 #4 $a Кислотність.
Назви окремих видів тварин чи рослин у біології, як правило, вживаються в однині, назви
ж вищого порядку (родів, класів) - у множині.
650 #4 $a Білоголовий орлан.
але
650 #4 $a Орли.
Назви домашніх тварин пишуться у множині, навіть якщо це назва виду, тоді як породи та
різновидності – у однині.
650 #4 $a Собаки.
але
650 #4 $a Бультер’єр.
Словосполучення із залежним словом-прикладкою (іменник-прикладка)
Заголовки, що позначають професію чи рід занять певного класу осіб виражаються
іменниками із залежним словом-прикладкою, що пишуться через дефіс.
650 #4 $a Жінки-філософи.
650 #4 $a Вчителі-фізики.
650 #4 $a Художники-пейзажисти.
Словосполучення типу іменник з прикметником (прикметниками)
650 #4 $a Багатомірний аналіз.
650 #4 $a Валовий національний продукт.
650 #4 $a Важка атлетика.
650 #4 $a Енергетичні ресурси.
650 #4 $a Таємні ордени.
650 #4 $a Філософія, українська.
650 #4 $a Перша невідкладна допомога.
650 #4 $a Транзитні польоти, міжнародні.
650 #4 $a Атомні електростанції.
Фрази із сполучниками «і», «та»
Такі фрази складаються із двох або більше іменників, з уточненням чи без, що
поєднуються сполучниками.
Такі заголовки виражають:
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-

взаємовідносини між двома рівнозначними предметами. Зокрема, коли у творі
розглядаються два не залежні одне від одного поняття чи предмети, як вони
взаємодіють чи впливають один на одного, і при цьому жоден із них не є частиною
іншого, тоді заголовок вимагає сполучника «і»:

650 #4 $a Бібліотеки і суспільство.
650 #4 $a Жінки і література.
650 #4 $a Природа і культура.
650 #4 $a Література і антропологія.
-

поєднання двох понять настільки близьких, що вони часто вживаються разом. Тоді
заголовок вимагає сполучника «та»:

650 #4 $a … $x Політика та управління.
650 #4 $a … $x Мова та стиль.
650 #4 $a … $x Критика та аналіз.
Фрази із прийменником
Вживаються для вираження комплексних зв’язків між поняттями, або ж для вираження
понять, що є усталеними виразами
[Зв’язки]
650 #4 $a Жінки в мистецтві.
650 #4 $a Спорт у мистецтві.
650 #4 $a Водень у металах.
[Усталені вирази]
650 #4 $a Різьблення по дереву.
650 #4 $a Податок на додану вартість.
650 #4 $a … $x Лиття під тиском.
650 #4 $a … $x Розрахунки на міцність.
Фрази із прийменниками «як» вживають:
- якщо потрібно показати безпосереднє застосування предмета чи форми в якості чогось
650 #4 $a Алкоголь як пальне.
650 #4 $a Комахи як домашні тварини.
-

коли певний клас осіб займається чимось у іншій галузі

650 #4 $a Фізики як музиканти.
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650 #4 $a Письменники як викладачі.
Фрази з прийменником «в» та «у» використовують тоді, коли йдеться:
-

про спеціальне застосування, використання, відображення чого-небудь у якійсь галузі,
області.

650 #4 $a Музика в рекламі.
650 #4 $a Міфологія в літературі.
650 #4 $a Демонологія в літературі.
650 #4 $a Космос у мистецтві.
-

про місце (географічний регіон) у творах, галузі, області і т.д.

650 #4 $a Єгипет у Корані.
650 #4 $a Африка в масовій культурі.

2.2. Релятори
Для забезпечення однозначності у мові предметних рубрик використовуються релятори
(уточнення). Релятори додають біля заголовка у дужках, щоб виключити синонімію, розрізнити
омоніми, пояснити незрозумілі чи двозначні вирази, уточнити місцезнаходження чого-небудь,
означити географічну територію, до якої належить певна географічна одиниця, або ж визначити
тип об’єкта. Є два типи реляторів: географічні та загальні.
Географічні релятори
До географічних назв
651 #4 $a Париж (Франція)
[Таке місто є і на території США]
651 #4 $a Кам'янець-Подільський (Україна)
651 #4 $a Ташкент (Узбекистан)
651 #4 $a Варшава (Польща)
До назв будівель
610 24 $a Гостинний двір (Київ, Україна)
До наймень організацій
610 24 $a Церква Преображення Господнього (Львів, Україна)
610 24 $a Нікітський ботанічний сад (Крим, Україна)
Релятори загального типу
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До географічних назв, назв будівель чи структур, коли не можна виразити географічним
уточненням.
651 #4 $a Карпати (гори)
651 #4 $a Дніпро (річка)
До назв давніх міст
(заповнюється поле 651 – географічна назва)
651 #4 $a Троя (античне місто)
651 #4 $a Помпеї (античне місто)
651 #4 $a Ур (давнє місто)
До вигаданих місць (країни, міста, континенти і т.п.)
(заповнюється поле 650 – тематичний термін)
650 #4 $a Місто сонця (вигадане місце)
650 #4 $a Атлантида (вигадане місце)
До легендарних та літературних персонажів
(заповнюється поле 650 – тематичний термін)
650 #4 $a Юпітер (римський бог)
650 #4 $a Бендер, Остап (літературний персонаж)
До ігор
650 #4 $a Го (гра)
650 #4 $a Поло (гра)
630 04 $a Quake (Гра)
До комп’ютерних програм та мов програмування
630 04 $a Word 97 (комп’ютерна програма)
650 #4 $a Pascal (мова програмування)
До телевізійних каналів та програм
630 04 $a Самый умный (телевізійна програма)
630 04 $a Подробности (телевізійна програма)
610 24 $a ICTV (телевізійний канал)
До газет та журналів
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630 04 $a Всесвіт (журнал)
630 04 $a Дніпро (журнал)
630 04 $a Times (газета)
До історичних подій
650 #4 $a Коліївщина, 1768 (селянське повстання)
До понять, що розглядаються в різних галузях науки, техніки, знань і т.п.
650 #4 $a Модернізм (естетика)
650 #4 $a Модернізм (архітектура)
650 #4 $a Модернізм (мистецтво)
650 #4 $a Модернізм (література)
650 #4 $a Модернізм (музика)
650 #4 $a Якість (естетика)
650 #4 $a Якість (філософія)
650 #4 $a Чудеса (християнство)
650 #4 $a Чудеса (буддизм)
650 #4 $a Фільтрація (математика)
650 #4 $a Фільтрація (хімія)
Релятори можуть бути простими і складними
Уточнення, які містяться в круглих дужках біля терміну можуть складатися з одного чи
двох типів.
Прості релятори складаються з терміну/ ів, які належать до одного певного типу
реляторів. Можуть містити одне чи декілька слів. Уточнення одного типу розділяються між
собою комою.
650 #4 $a Чудеса (християнство)
651#4 $a Каланчацький район (Херсонська область, Україна)
Складні релятори містять терміни, які належать до різних типів реляторів і розділяються
між собою двома крапками.
610 24 $a Прадо (музей : Мадрид, Іспанія)
651 #4 $a Бориспіль (аеропорт : Бориспіль, Україна)
630 04 $a Burda (журнал : Україна)
630 04 $a Burda (журнал : Німеччина)

2.3. Інвертовані заголовки
Заголовки предметних рубрик складаються переважно природною мовою, тобто
використовується прямий порядок слів (сталий вираз, назва дисципліни, науки).
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650 #4 $a Всесвітня історія.
650 #4 $a Порівняльна граматика.
650 #4 $a Фізична хімія.
Але іноді на перше місце необхідно винести термін, що несе максимальне смислове
навантаження. У таких випадках використовують інверсію, і порядок слів у фразах змінюється.
650 #4 $a Вища освіта, медична.
650 #4 $a Музичні театри, дитячі.
Інвертовані заголовки найчастіше використовуються у таких випадках:
– при уточненні мови, національності, чи етнічної групи
650 #4 $a Мистецтво, американське.
650 #4 $a Поети, українські.
650 #4 $a Письменники, радянські.
650 #4 $a Музика, французька.
650 #4 $a Соціально-побутовий роман, англійський.
650 #4 $a Стародруки, кириличні
Виняток становлять заголовки, що позначають конкретні мови та літератури
650 #4 $a Українська мова.
650 #4 $a Англійська мова.
650 #4 $a Українська література.
650 #4 $a Французька література.
– при уточненні типу викопних решток
650 #4 $a Тварини, викопні.
650 #4 $a Ґрунти, викопні.
650 #4 $a Рослини, викопні.
– при позначенні сторін світу
650 #4 $a Вітер, південно-східний.
– при позначенні хронологічного періоду
650 #4 $a Філософія, антична.
21

650 #4 $a Медицина, середньовічна.
650 #4 $a Культура, середньовічна.
– при географічній назві, коли до неї входить слово, яке позначає географічний об’єкт
651 #4 $a Пасхи, острів.
651 #4 $a Гомера, острів.
651 #4 $a Лаптєвих, море.
– у заголовках, що позначають події, коли вони містять власну назву
650 #4 $a Вісла, операція, 1947.
650 #4 $a Катріна, ураган, 2005.
– в іменах легендарних чи літературних персонажів і персонажів кінофільмів
650 #4 $a Бонд, Джеймс.
650 #4 $a Бендер, Остап.
– при відображенні гіпотез, теорій, теорем, методів, задач, законів, реакцій і т. д.
650 #4 $a Дрейфу материків, гіпотеза.
650 #4 $a Ймовірності, теорія.
650 #4 $a Піфагора, теорема.
650 #4 $a Відносності, теорія.
але
650 #4 $a Спеціальна теорія відносності.
– при відображенні деяких нехарактерних зовнішніх ознак (величина, об’єм, форма, колір і
т. д.)
650 #4 $a Будівельні конструкції, легкі.
650 #4 $a Художні фільми, чорно-білі.
– при відображенні фізичних властивостей та стану (твердий, рідкий, гарячий, сухий і т. д.)
650 #4 $a Харчові продукти, рідкі.
650 #4 $a Збагачення металів, мокре.
– при відображенні кількісних, просторових та часових ознак та відношень
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650 #4 $a Рослини, дворічні.
650 #4 $a Музичні фестивалі, міжнародні.
650 #4 $a Транзитні перевезення, міжнародні.
650 #4 $a Житло, тимчасове.
– у назві організації, коли присутня назва, взята у лапки.
610 24 $a «Знання», товариство (Україна)
610 24 $a «Відродження», міжнародний фонд.
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3. ПІДЗАГОЛОВКИ
Підзаголовки предметної рубрики – це другий та наступні елементи складної предметної
рубрики, що відділяються від інших знаком пунктуації. Підзаголовки вживаються, щоб об’єднати
різні аспекти теми в одну рубрику.
Предмет:
Місце:
Період часу:
Форма матеріалу:

$a Собаки $x Розведення.
$a Собаки $z Велика Британія.
$a Собаки $y 19 ст.
$a Собаки $v Періодика.

Повний вигляд:

$a Собаки $x Розведення $z Велика Британія $y 19 ст. $v Періодика.

Підзаголовки предметної рубрики поділяють залежно від змісту, на тематичні,
географічні, хронологічні та підзаголовки форми. Залежно від ступеня узагальнення і умов
застосування – на типові та специфічні.

3.1. Тематичний підзаголовок ($x)
Тематичний підзаголовок відображає аспекти предмета, який розглядається у документі:
його властивості, елементи, складові частини, зв’язки та співвідношення з іншими предметами з
метою уточнення заголовка.
Кожен окремий підзаголовок доповнює зміст заголовка, робить його більш конкретним.
650 #4 $a Бібліотеки $x Управління $x Участь персоналу.
630 #4 $a Біблія $x Вивчення та тлумачення $x Історія $y Середні віки, 600-1500.
630 #4 $a Біблія $x Вплив $z Слов’янські країни.
Тематичні підзаголовки виражають дію, процес чи атрибути предмета або явища.У деяких
випадках підзаголовки вживаються для визначення частини чогось цілого.
650 #4 $a Літаки $x Реактивні двигуни.
650 #4 $a Автомобілі $x Виробництво.
650 #4 $a Харчові продукти $x Пакування.
650 #4 $a Зварювальні конструкції $x Руйнування.
Деякі тематичні підзаголовки можуть використовуватись лише для визначених заголовків
(див. Специфічний підзаголовок).
650 #4 $a Вертольоти $x Льотні випробування.
650 #4 $a Літаки $x Льотні випробування.
650 #4 $a Дельтаплани $x Льотні випробування.
650 #4 $a Літальні апарати $x Аеродинамічні характеристики $x Ідентифікація.
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Є тематичні підзаголовки, які використовуються із різними заголовками (див. Типовий
підзаголовок).
650 #4 $a … $x Психологічні аспекти
650 #4 $a … $x Статистичні методи
Фраза чи заголовок із підзаголовком
При формулюванні рубрики перевага надається фразам природною мовою.
Але якщо для заголовків існують визначені типові підзаголовки, рубрика формулюється як
заголовок із підзаголовком.
650 #4 $a Квазикласичне наближення квантової механіки.
650 #4 $a Квантова механіка $x Квазикласичне наближення. [Не використовується]
650 #4 $a Різьблення по дереву $z Україна.
650 #4 $a Дерево $x Різьблення $z Україна. [Не використовується]
650 #4 $a Податок на землю $z Україна.
650 #4 $a Земля $x Податок $z Україна. [Не використовується]
але
650 #4 $a Підприємства $x Податки $v Навчальні посібники.
650 #4 $a Підприємства $x Управління $v Навчальні посібники.

3.1.2. Види тематичних підзаголовків
Існує два види тематичних підзаголовків: специфічні та типові.
Специфічні підзаголовки
Вони представляють унікальний аспект предмета і розкривають його специфічні сторони,
якості, властивості і т.п. Використовуються для окремого конкретного предмета або невеликої
групи предметів.
Для окремого конкретного предмета
650 #4 $a Дорогоцінні метали $x Пробірний аналіз.
650 #4 $a Комп’ютерна графіка $x Спецефекти.
650 #4 $a Атомне ядро $x Розщеплення
Для невеликої групи предметів
650 #4 $a Вертольоти $x Льотні випробування.
650 #4 $a Літаки $x Льотні випробування.
650 #4 $a Дельтаплани $x Льотні випробування.
Типові підзаголовки
Такі підзаголовки представляють поняття спільні для різних галузей знань (тематичні
підзаголовки загального використання), або ж ті, які можуть застосовуватися із багатьма
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заголовками та є спільними для цілої групи однорідних понять або категорій предметів. Вони не
встановлюються редакторським шляхом. Типові підзаголовки перераховано у спеціальних списках
(див. Додаток 1. Перелік списків типових підзаголовків).
650 #4 $a Металургія $x Історія.
650 #4 $a Право $x Психологічні аспекти.
650 #4 $a Сталий розвиток $v Конференції, конгреси і т.п.
650 #4 $a Біохімія $v Навчальні посібники.
650 #4 $a Будівельні конструкції $x Розрахунки.
650 #4 $a Гірничі роботи, відкриті $x Розрахунки.
650 #4 $a Інженерні конструкції $x Проектування.
650 #4 $a Автоматичні системи управління $x Проектування.
650 #4 $a Охорона навколишнього середовища $x Управління.
Застосування типових підзаголовків
Типові підзаголовки можуть вживатися із багатьма заголовками, але не з будь-яким, а залежно
від його виду. До типових підзаголовків належать тематичні підзаголовки загального
використання. Вони увійшли до списків типових підзаголовків.
Наприклад:
– тематичні підзаголовки загального використання
650 #4 $a … $x Історія
650 #4 $a … $x Вивчення
650 #4 $a … $x Дослідження
650 #4 $a … $x Організація
–

підзаголовки до класів осіб та етнічних груп

650 #4 $a … $x Звичаї та обряди
650 #4 $a … $x Психологія
650 #4 $a … $x Виховання
650 #4 $a … $x Здоров'я та гігієна
–

підзаголовки до назв організацій, імен осіб та родових імен

650 #4 $a … $x Аудит
650 #4 $a … $x Управління
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650 #4 $a … $x У літературі
650 #4 $a … $x Портрети
–

підзаголовки до географічних назв

650 #4 $a … $x Географія
650 #4 $a … $x Економічні умови
650 #4 $a … $x Соціальні умови
650 #4 $a … $x Політика та управління
Підзаголовки форми також є типовими підзаголовками :
–

підзаголовки форми

650 #4 $a … $v Періодика
650 #4 $a … $v Навчальні посібники
650 #4 $a … $v Довідкові видання
Фраза чи заголовок із підзаголовком
Якщо для заголовків існують визначені типові підзаголовки, рубрика формулюється як
заголовок із підзаголовком.
Винятком є випадки, коли фраза добре відома саме у такій формі, і є сталим виразом. У таких
випадках у авторитетних файлах від комбінації заголовок із підзаголовком буде посилання до
сталого заголовка.
650 #4 $a Історія літератури.
650 #4 $a Література $x Історія. [не використовується]
Перед приписуванням типового підзаголовка потрібно вирішити :
- під якою групою предметів (класи осіб, законодавчі органи, водні об’єкти, матеріали і т. п.)
використовується конкретний підзаголовок. Для цього необхідно скористатися списками
типових підзаголовків (див. Додаток 1. Перелік списків типових підзаголовків).
650 #4 $a Аспірин $x Терапевтичне застосування.
[список типових підзаголовків ТП 026 Хімічні речовини]
650 #4 $a Метали $x Ерозія.
[список типових підзаголовків ТП 027 Матеріали]
-

чи не конфліктує він із підзаголовками, установленими редакторським шляхом раніше? У
такому випадку треба дивитись авторитетні файли.

Назва: Історія української літератури 19 ст. …
[Існує типовий підзаголовок Історія.
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Але в авторитетному файлі прописано, що біля заголовка Українська література замість
Історія використовується Критика та аналіз.]
Тому:
650 #4 $a Українська література $x Критика та аналіз.
650 #4 $a Українська література $x Історія. [Не використовується].
–

чи він не є повторенням
Не приписуйте типові підзаголовки, якщо їх тема витікає із терміну заголовка

650 #4 $a Русалки.
650 #4 $a Русалки $x Фольклор. [Не використовується].
[Не використовується підзаголовок Фольклор під темами, що самі по собі є фольклорними]
650 #4 $a Дощові ліси.
650 #4 $a Дощові ліси $x Тропіки. [Не використовується].
[Не використовується підзаголовок Тропіки під темами, що стосуються лише тропіків]

3.2. Географічний підзаголовок ($z)
Географічний підзаголовок відображає географічний аспект предмета у документі, що
каталогізується: визначає територію, до якої належить тематичний заголовок, його розміщення,
знаходження та ін.
Якщо у роботі розглядається тема, пов’язана з територією, що знаходиться в межах певної
країни, то спочатку пишеться назва країни і лише за нею – назва цієї територіальної одиниці (в
окремих підполях).
Якщо необхідно вказати місцезнаходження об’єкта, то в окремих підполях подаються
спочатку країна, а потім конкретне місце.
650 #4 $a Самоврядування $z Україна $z Київ.
650 #4 $a Музеї $z Китай $z Пекін.
Географічними підзаголовками можуть виступати об’єднання за будь-якою ознакою
(мовна, етнічна, соціальна, територіальна).
650 #4 $a Фольклор $z Слов’янські країни.
650 #4 $a Вища освіта $z Англомовні країни.
650 #4 $a Вища освіта $z Країни, що розвиваються.
650 #4 $a Вища освіта $z Перської затоки, країни.
Не всі заголовки можуть підрозділятися географічно. В авторитетному файлі усталені
заголовки із географічними підзаголовками мають примітку (геогр.)

3.3. Хронологічний підзаголовок ($y)
Хронологічний підзаголовок визначає період часу, або дату, з якими пов'язаний зміст твору.
Хронологічні підзаголовки можуть позначатися арабськими цифрами (століття, роки) та
фразами загальноприйнятих назв історичних, археологічних і геологічних періодів.
650 #4 $a Хімія $x Історія $y 19 ст.
651 #4 $a Японія $x Історія $y Друга Світова війна, 1939–1945 $v Спогади.
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651 #4 $a США $x Історія $y Громадянська війна, 1861–1865.
651 #4 $a Україна $x Історія $y Німецька окупація, 1941–1944.
651 #4 $a Туреччина $x Історія $y Османська імперія, 1288–1918.
651 #4 $a Єнісей (Ріка) $x Історія $y Палеоліт.
Хронологічний період не завжди виділяється як окремий хронологічний підзаголовок. Він
може бути частиною заголовка і визначатися прикметником в інвертованому заголовку. У такому
випадку не визначається географічний підзаголовок.
650 #4 $a Філософія, антична.
650 #4 $a Медицина, середньовічна.
650 #4 $a Культура, середньовічна.
У заголовках, що представляють конкретну подію, хронологічний період є частиною
заголовка і позначається датами через кому.
650 #4 $a Кримська війна, 1853–1856.
650 #4 $a Чорнобильська ядерна катастрофа, 1986.

3.4. Підзаголовок форми ($v)
Підзаголовок форми відображає вид документу, його читацьке призначення або форму
роботи, але не відображає її зміст. Може використовуватися у всіх 6ХХ полях.
650 #4 $a Філософія, середньовічна $v Конференції, конгреси і т.п.
650 #4 $a Хімія $v Довідкові видання.
Іноді підзаголовок форми виступає як заголовок, або тематичний підзаголовок, якщо в
роботі йдеться про певну форму документа.
650 #4 $a Хімія $x Довідкові видання $v Бібліографії.
650 #4 $a Періодика $x Історія.
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4. ПОРЯДОК ПІДЗАГОЛОВКІВ У РУБРИКАХ
Порядок підзаголовків у предметній рубриці визначається змістом документа. Як правило,
порядок підзаголовків у предметній рубриці такий:
[заголовок] – [тематичний підзаголовок] – [географічний підзаголовок] – [хронологічний
підзаголовок] – [підзаголовок форми].
651 #4 $a Україна $x Міжнародні відносини $z Росія $y 19 ст. $v Конференції, конгреси і т.п.
650 #4 $a Народне житло $x Архітектура $z Україна $y 19-20 ст. $v Альбоми.
650 #4 $a Житлово-комунальне господарство $x Реформи $z Україна $y 21 ст. $v Конференції,
конгреси і т.п.
650 #4 $a Скотарство $x Археологічні дослідження $z Європа $y 9 ст. $v Документи та матеріали.
Географічна назва у предметній рубриці
Географічна назва у предметній рубриці може виступати заголовком або підзаголовком, в
залежності від змісту документа.
Географічна назва у заголовку предметної рубрики
У випадку, коли головною темою твору є географічний об’єкт, то заголовком предметної
рубрики стає географічна назва, і будується предметна рубрика типу :
[заголовок–географічна назва] – [тематичний підзаголовок] – [хронологічний підзаголовок]
– [підзаголовок форми]
Такі рубрики використовуються для висвітлення аспектів місця, про яке йде мова у творі:
його історії, географії, політики, економіки, культури.
651 #4 $a Ірландія $x Економічні умови $y 19 ст. $v Бібліографії.
651 #4 $a Україна $x Географія.
Географічний підзаголовок записується, як правило, після тематичного підзаголовка, але
може виступати як географічний аспект після заголовка предметної рубрики.
650 #4 $a Народна медицина $z Західна Україна $y 19-20 ст.
650 #4 $a Селянство $z Росія $x Історія $y Друга світова війна, 1939-1945 $v Документи та
матеріали.
650 #4 $a Революції $z Європа $x Історія $y 20 ст. $v Довідкові видання.
Якщо тематичний підзаголовок підрозділяється географічно, то тематичний підзаголовок
передує географічному. Якщо такий поділ відсутній, то географічний підзаголовок виступає
одразу за заголовком.
[Наприклад, типовий підзаголовок Зайнятість в авторитетному файлі має примітку (геогр.), а
типовий підзаголовок Економічні умови не має такої примітки.]
Тому:
650 #4 $a Жінки $z Аргентина $x Економічні умови.
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Але:
650 #4 $a Жінки $x Зайнятість $z Аргентина.
Хронологічний підзаголовок у предметній рубриці ($y)
Хронологічний підзаголовок ($y) розміщується безпосередньо за заголовком або за підзаголовком,
які він характеризує.
650 #4 $a Народна медицина $z Західна Україна $y 19-20 ст.
650 #4 $a Мистецтво, українське $y 20 ст. $v Альбоми.
650 #4 $a Українська література $y 19 ст. $x Критика та аналіз.
Підзаголовок форми у предметній рубриці ($v)
Підзаголовок форми ($v) майже завжди є останнім у рубриці.
650 #4 $aНапівпровідники $xЕлектричні властивості $vНаукові збірники.
650 #4 $a Музика $x Психологічні аспекти $v Періодика.
Виняток
- коли у документі йдеться про окрему форму видання, тоді термін підзаголовка форми ($v)
переходить у тематичний підзаголовок ($x).
Назва: Україна і світ : проблеми міжнародної співпраці та колективної безпеки : бібліографія
статей періодичних видань (1991-1999)
651 #4 $a Україна $x Міжнародні відносини $x Періодика $y 1991-1999 $v Бібліографії.
- коли застосовується більше ніж один підзаголовок форми.
650 #4 $a Дисертації $z Україна $v Бібліографії $v Періодика.
650 #4 $a Військова освіта $x Гуманізація $v Навчальні посібники $v Методичні посібники.
- при складанні рубрики на двомовні чи багатомовні словники, підзаголовок форми $v
завжди подається перед тематичним підзаголовком $х.
Назва: Українсько-російський словник…
650 #4 $a Українська мова $v Словники $x Російська мова.
Назва: Українсько-російсько-англійський словник…
650 #4 $a Українська мова $v Словники $x Російська мова $x Англійська мова.
Назва: Французько-український і українсько-французький словник
650 #4 $a Французька мова $v Словники $x Українська мова.
650 #4 $a Українська мова $v Словники $x Французька мова.
- у випадках, коли складаються рубрики для тематичних словників (двомовних чи
багатомовних), місце підзаголовка форми $v завжди між тематичними підзаголовками $х,
що позначають мови.
Назва: Українсько-російський геологічний словник…
650 #4 $a Геологія $x Українська мова $v Словники $x Російська мова.
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650 #4 $a Українська мова $v Словники $x Російська мова $x Геологія.
650 #4 $a Геологія $v Словники.
Назва: Українсько-російсько-англійський словник правничої термінології…
650 #4 $a Право $x Українська мова $v Словники $x Російська мова $x Англійська мова.
650 #4 $a Українська мова $v Словники $x Російська мова $x Англійська мова $x Право.
650 #4 $a Право $v Словники.
Правильність рядка предметної рубрики
Порядок підзаголовків у предметній рубриці визначається змістом документа, що
каталогізується. Розміщення підзаголовків повинно бути таким, щоб при перекладі предметної
рубрики на природну мову не перекручувалося значення змісту документа. Правильність рядка
предметної рубрики тестується побудовою зрозумілої фрази із окремих елементів-підзаголовків
цього рядка у зворотному порядку.
Назва: Контроль технологічних параметрів у гальванічному виробництві…
650 #4 $a Гальванічні покриття $x Нанесення $x Технічний контроль $v Наукові збірники.
[Фраза для перевірки: Наукові збірники з Технічного контролю Нанесення Гальванічних
покриттів]
Географічний і хронологічний підзаголовки в загальну схему перевірки не вводяться, а
виносяться на кінець перевірочної фрази.
Назва: Бібліографія історичних джерел із міжнародних відносин України у 20 ст…
651 #4 $a Україна $x Міжнародні відносини $y 20 ст. $x Історичні джерела $v Бібліографії.
[Фраза для перевірки: Бібліографії Історичних джерел з Міжнародних відносин України у 20
ст.]
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5. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТИЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТВОРІВ

5.1. Твори про осіб.
Якщо в творі йдеться про конкретних осіб чи групи осіб, то приписуються персональні
рубрики з іменем родин (сімей) чи родів, або ж рубрики, що представляють етнічні, національні
чи інші групи. Такі твори можуть містити індивідуальні чи колективні біографії. Крім того, вони
часто можуть давати інформацію і про предмет чи дисципліну, з якими тісно пов’язані особи, про
яких іде мова у творі. Тому для таких творів приписують рубрики двох типів: тематичні та ті, що
містять ім’я особи.
Ім’я особи (поле предметного доступу – ім’я особи)
Предметна рубрика ім’я особи використовується як основна для біографій, автобіографій,
спогадів тощо. Коли осіб не більше ніж чотири, для кожної прописують окреме поле.
600 14 $a Сміт, Р., $d 1810-1870 $x Подорожі $z Бразилія.
600 14 $a Огієнко, Іван Іванович, $d 1882-1972.
Родові імена подаються у називному відмінку множини з уточненням.
600 34 $a Пулюї (родина) [у значенні сім’я]
600 34 $a Острозькі (рід)
600 34 $a Романови (династія)
Класи осіб
Класи осіб – це групи людей, об’єднаних за професійною діяльністю, віковою, статевою,
релігійною приналежністю і т.п.
Для колективних біографій приписують основними одну чи дві рубрики, що найбільш
точно представляють класи чи групи осіб, про яких іде мова.
650 #4 $a Фотографи, українські $z Канада $y 20 ст.
650 #4 $a Афроамериканці $x Генеалогія.
650 #4 $a Українці $x Етногенез.
Рубрику із зазначеним класом осіб приписують також для індивідуальних біографій,
додатково до основної рубрики з іменем особи.
600 14 $a Шевченко, Тарас Григорович, $d 1814-1861.
650 #4 $a Письменники, українські $y 19 ст.
600 14 $a Яблонська, Тетяна Нилівна.
650 #4 $a Художники $z Україна $y 20 ст.
Якщо неможливо чітко визначити клас осіб чи заняття групи осіб, про які йдеться у творі,
то використовується заголовок Видатні особи.
Назва: Сто великих людей…
650 #4 $a Видатні особи $v Біографії.
Коли особа відома своїми працями у декількох галузях науки, наприклад: геофізика,
метеорологія, гляціологія і т.п. то використовується заголовок Учені.
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Назва: Альфред Вегенер : історія однієї гіпотези…
600 14 $a Вегенер, Альфред Лотар, $d 1880-1930.
650 #4 $a Учені $z Німеччина $y 20 ст.
650 #4 $a Дрейфу материків, гіпотеза.
Підзаголовок форми
Підзаголовок форми Біографії приписують для загальних колективних біографій, не
ідентифікованих предметною галуззю чи місцем.
650 #4 $a Учені $v Біографії.
650 #4 $a Видатні особи $v Біографії.
Підзаголовок форми Біографії не вживається під іменем індивідуальної особи та
тематичним заголовком, який представляє галузь.
600 14 $a Вегенер, Альфред Лотар, $d 1880-1930.
650 #4 $a Геофізика $z Німеччина $x Історія.
Під заголовками на окремих осіб, або класи осіб використовуються підзаголовки, що
представляють спеціальні форми біографії: Автобіографії, Спогади, Щоденники.
600 14 $a Грушевський, Михайло Сергійович, $d 1866-1934 $v Щоденники.
600 14 $a Нурієв, Рудольф, $d 1938-1993 $v Автобіографії.
650 #4 $a Письменники, німецькі $v Спогади.
Прикметники в інверсованому порядку, що визначають мовну, етнічну чи національну
приналежність використовуються:
- коли йдеться про письменників (за мовною ознакою);
650 #4 $a Письменники, українські $z СРСР.
650 #4 $a Поети, українські.
- для класів осіб, що належать до певної етнічної групи на території іншої країни.
650 #4 $a Фізики, українські $z США.
650 #4 $a Художники, українські $z Німеччина.
У всіх інших випадках вживається рубрика із використанням географічного підзаголовка
650 #4 $a Фізики $z США.
650 #4 $a Хіміки $z Україна.
650 #4 $a Художники $z Україна.
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Вигадані персонажі (літературні, міфічні, фольклорні, кіногерої і т.п.)
Вигадані персонажі відображаються в тематичних предметних рубриках (поле 650), а не в
рубриках – ім’я особи. У дужках обов’язково подається відповідне уточнення.
650 #4 $a Холмс, Шерлок (літературний персонаж)
650 #4 $a Фінн, Гекльберрі (літературний персонаж)
650 #4 $a Сойєр, Том (літературний персонаж)
650 #4 $a Бендер, Остап (кіноперсонаж)
Літературні твори про осіб. (див.: Літературні твори; Літературні твори про окремих осіб,
організації, місця, події і т.д. )

5.2. Твори про організації
Якщо у творі йдеться про певну організацію, то основною рубрикою буде поле
предметного доступу – наймення організації (610). Для організацій, що змінили свою назву,
використовують останнє наймення. Більш ранні варіанти імені теж можуть бути представлені,
якщо вони є дуже відомими чи мають велике значення. Якщо зміст документа не розкривається
предметною рубрикою – наймення організації, то додатково складаються тематичні предметні
рубрики.
Форма представлення предметної рубрики – наймення організації
Форма представлення наймення організації встановлюється редакторським шляхом і
відображається у авторитетних файлах.
Якщо у назві організації присутня назва, взята у лапки, то ця назва виноситься на перше
місце, а після коми подаються інші відомості (тип, статус і т.п.).
610 04 $a «Укрпошта», українське державне підприємство поштового зв’язку (Україна)
610 04 $a «Знання», товариство (Україна)
Типи організацій
Для роботи, у якій йдеться про певний тип організації чи про декілька організацій одного
типу, складається тематична рубрика, яка містить термін, що позначає тип організації з
відповідним підзаголовком форми чи географічним підзаголовком.
650 #4 $a Громадські організації $z Україна.
650 #4 $a Університети $z США.
Якщо тип організації визначити неможливо, то визначаємо вид діяльності організації та у
тематичному підзаголовку пишемо Організації.
650 #4 $a Гуманітарна допомога $x Організації.
Або ж пишемо вікову чи спеціальну групу і тематичний підзаголовок Організації та
клуби.
650 #4 $a Пенсіонери $x Організації та клуби.
650 #4 $a Люди із особливими потребами $x Організації та клуби.
35

Рубрики з іменем особи
Якщо з організацією тісно пов’язане ім’я якоїсь особи (наприклад, архіви, колекції та їх
володарі), то в додаток до предметної рубрики на організацію подається предметна рубрика на
особу.
610 04 $a «Відродження», міжнародний фонд.
600 14 $a Сорос, Джордж, $d 1930-

5.3. Твори про твори
До таких документів належать видання, в яких йдеться про твори, роботи, матеріали і т.п.,
їх перевидання, переклади, бібліографію, додатки, критичні дискусії про них і т.п.
Авторські твори
Для документів про авторські твори подається предметна рубрика – ім’я особи (600), в
якій назва твору слідує за іменем автора.
Назва: Англійські переклади Шевченкового «Кобзаря»…
600 14 $ a Шевченко, Тарас Григорович, $d 1814-1861. $t Кобзар $x Переклади англійською.
Назва: Поетика Арістотеля…
600 04 $a Арістотель. $t Поетика.
Назва: Служитель істини: Екслібрис Івана Крислача в збірці Національного музею у Львові ім. А.
Шептицького…
600 14 $a Крислач, Іван $d 1929610 24 $a Національний музей у Львові ім. А. Шептицького $x Мистецькі колекції.
650 #4 $a Екслібриси, українські.
Твори, що не мають автора чи автор невідомий
У випадку, коли твори не мають автора чи автор є невідомий, подається предметна
рубрика – уніфікована назва (630).
630 04 $a Біблія. $p Новий Заповіт $x Критика та інтерпретація.
630 04 $a Біблія.
630 04 $a Слово о полку Ігоревім.
630 04 $a Венера Мілоська.
В обох вищезгаданих випадках додатково складається предметна рубрика – тематичний
термін (650).
600 14 $a Шевченко, Тарас Григорович, $d 1814-1861. $t Кобзар $x Переклади англійською.
650 #4 $a Українська література $y 19 ст. $x Переклади англійською.
630 04 $a Слово о полку Ігоревім.
650 #4 $a Давньоруська література $x Критика та аналіз.
600 14 $a Соловйов, Володимир Сергійович, $d 1853-1900. $t Духовні основи життя.
650 #4 $a Філософія, російська $y 19 ст.
36

630 04 $a Венера Мілоська.
650 #4 $a Скульптура, давньогрецька.

5.4. Критика літературних творів
На твори з історії та критики певної літератури (за мовною, географічною, національною
чи етнічною приналежністю) складаються предметні рубрики із заголовка (що позначає певну
літературу за мовною, географічною, національною чи етнічною приналежністю), хронологічного
підзаголовка (що може визначатися або не визначатися) та тематичного підзаголовка Критика
та аналіз. Тематичний підзаголовок слідує за хронологічним.
650 #4 $a Українська література $y 19 ст. $x Критика та аналіз.
650 #4 $a Американська література $y 20 ст. $x Критика та аналіз.
650 #4 $a Німецька література $x Критика та аналіз.
Літературна форма та жанр
Якщо у творі йдеться про якийсь літературний жанр чи форму, то заголовок предметної
рубрики буде позначати цей жанр чи форму (за мовною, географічною, національною чи
етнічною приналежністю або без неї) з тематичним підзаголовком Критика та аналіз.
Хронологічний підзаголовок може призначатися або не призначатися.
650 #4 $a Роман $y 20 ст. $x Критика та аналіз.
650 #4 $a Поезія, українська $x Критика та аналіз.
650 #4 $a Любовна лірика, українська $x Критика та аналіз.
Предметні рубрики, що представляють тему
Відповідні предметні рубрики з темами приписують для всіх критичних творів.
Коли мова йде про відображення особи, організації, місця, події, предмета і т.п. в літературі.
Є дві схеми побудови предметної рубрики:
- для критичних творів на літературні твори, що розповідають про осіб, організації, місце
складаються предметні рубрики: ім’я особи (поле 600), наймення організації (поле 610),
географічна назва (поле 651) та вживається тематичний підзаголовок У літературі.
600 04 $a Наполеон $b I, $c імператор Франції, $d 1769-1821 $x У літературі.
651 #4 $a Новий Орлеан (США) $x У літературі.
610 14 $a Велика Британія. $b Парламент $x У літературі.
651 #4 $a Міссісіпі (ріка) $x У літературі.
-

для критичних творів на літературні твори, що розповідають про предмети, події, теми і
т.п. складається предметна рубрика – тема (поле 650) зі словосполученням … в
літературі, … у літературі, яке є частиною основного заголовка.

650 #4 $a Тварини в літературі.
650 #4 $a Спорт у літературі.
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Винятком є випадки, коли заголовок є фразою або містить уточнення і дати. Тоді
складається рубрика типу [заголовок – підзаголовок].
650 #4 $a Перша світова війна, 1914-1918 $x У літературі.
Про окремий твір
Можна виділити два випадки побудови предметних рубрик про окремі твори: твори, що
мають автора та твори без авторства (фольклорні твори, твори невідомого автора).
При складанні предметних рубрик на авторські твори, першою подається предметна
рубрика – ім’я особи (600), де вказується інформація про автора та назву твору без тематичного
підзаголовка Критика та аналіз. Назви творів подаються українською мовою. У другій рубриці
вказується приналежність даного автора/твору до конкретної літератури.
Назва: Вбивча історія / Д. Ангелін…
600 14 $a Дойль, Артур Конан, $d 1859-1930. $t Пригоди Шерлока Холмса.
650 #4 $a Англійська література $y19-20 ст. $x Критика та аналіз.
Назва: "Гімн дитинству, перекладений прозою..." / Л. А. Вороніна…
600 14 $a Твен, Марк, $d 1835-1910. $t Пригоди Тома Сойєра.
650 #4 $a Американська література $y 19-20 ст. $x Критика та аналіз.
Коли предметизуються твори, які не мають автора чи автор невідомий, першою
подається предметна рубрика – уніфікована назва (630) без тематичного підзаголовка Критика
та аналіз. Назви творів подаються українською мовою. Друга рубрика, так само, як і в першому
випадку, вказує літературу, до якої належить даний твір.
Назва: Слово про Ігорів похід : український героїчний епос кінця 12 ст…
630 04 $a Слово о полку Ігоревім.
650 #4 $a Давньоруська література $x Критика та аналіз.
Назва: Пісня про нібелунгів – пам’ятка німецького героїчного епосу…
630 04 $a Пісня про нібелунгів.
650 #4 $a Епос, німецький $x Критика та аналіз.

5.5. Твори про мистецькі твори
Ця категорія документів містить твори про мистецтво, його діячів чи окремі мистецькі
твори. Щоб розкрити тему такого документа, складають предметні рубрики, що висвітлюють різні
аспекти теми: види і жанри мистецтва, історичний період, місце походження, мистецький рух,
місцезнаходження, власники і т.п.
650 #4 $a Мистецтво, українське $y 20 ст.
650 #4 $a Буддистське мистецтво.
650 #4 $a Монументальний живопис.
650 #4 $a Графіка, російська.
Історичний період
Історичний період у рубриці може бути частиною заголовка (зазначається в інверсованому
порядку) чи хронологічним підзаголовком.
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650 #4 $a Живопис, античний.
650 #4 $a Мистецтво, японське $y Період Едо, 1600-1868.
650 #4 $a Графіка, українська $y 20 ст.
Мистецькі стилі чи рухи
Мистецькі стилі чи рухи відображаються тематичним заголовком з уточненням та
відповідними підзаголовками.
650 #4 $a Імпресіонізм (живопис)
650 #4 $a Натуралізм (мистецтво) $z Франція.
650 #4 $a Бароко (архітектура) $z Україна.
Місце походження
Місце походження може бути представлено як частина заголовка для уточнення етнічного
чи національного походження в інверсованому порядку, або ж географічним підзаголовком, коли
заголовок містить уточнення.
650 #4 $a Живопис, французький.
650 #4 $a Портретний живопис, російський $y 19 ст.
650 #4 $a Романтизм (мистецтво) $z Європа.
Тема
Для творів, що розповідають про мистецькі твори, основною темою яких є особа, місце,
подія чи концепція, складаються предметні рубрики: ім’я особи (поле 600), наймення організації
(поле 610), географічна назва (поле 651) та вживається тематичний підзаголовок $x У
мистецтві.
651 #4 $a Париж (Франція) $x У мистецтві.
600 14 $a Вашингтон, Джордж, $d 1732-1799 $x У мистецтві.
У предметній рубриці – тема (поле 650) словосполучення …в мистецтві, …у мистецтві є
частиною основного заголовка.
Винятком є випадки, коли заголовок є фразою або містить уточнення і дати. Тоді
складається рубрика типу [заголовок – підзаголовок].
650 #4 $a Прапори у мистецтві.
650 #4 $a Друга світова війна, 1939-1945 $x У мистецтві.
Місцезнаходження
Місцезнаходження творів мистецтва зазначається в географічному підзаголовку. На твори
про мистецтво певної країни, нації чи етносу на території іншої країни або конкретного етносу на
території певної країни подається рубрика, в заголовку якої уточнюється етнічна чи географічна
приналежність твору (в інверсованому порядку), а в географічному підзаголовку вказується країна
знаходження.
650 #4 $a Живопис, український $z США.
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650 #4 $a Графіка, єврейська $z Україна.
На твори про мистецтво багатьох етносів (більше 4) на території певної країни подається
загальний основний заголовок без етнічного уточнення, а в географічному підзаголовку вказується
країна знаходження.
650 #4 $a Графіка $z Франція.
650 #4 $a Скульптура $z Україна.
Власність
Якщо у творі вказується власник твору(ів) мистецтва (особа чи організація), то
приписують рубрики з іменем організації чи особи, до колекції яких вони належать (поля 600,
610), з обов’язковим підзаголовком Мистецькі колекції.
610 24 $a Метрополітен (музей : Нью-Йорк, США) $x Мистецькі колекції.
600 14 $a МакКормік, Е. Дж. $x Мистецькі колекції.
Авторські твори – (див. розділ Твори про твори.)

5.6. Літературні твори
При предметизації літературних творів визначається мовна, географічна, національна та/чи
етнічна приналежність. Заголовок подається у прямому порядку.
650 #4 $a Українська література $v Тексти.
650 #4 $a Англійська література $v Тексти.
650 #4 $a Американська література $v Тексти.
650 #4 $a Бразильська література $v Тексти.
650 #4 $a Ірландська література $v Тексти.
Географічний підзаголовок
У предметних рубриках на літературні твори може подаватися географічний підзаголовок,
якщо це є література певною мовою, певної національності/етносу на території іншої країни.
650 #4 $a Українська література $z США $v Тексти.
650 #4 $a Англійська література $z Африка $v Тексти.
650 #4 $a Французька література $z Швейцарія $v Тексти.
Підзаголовок форми
У предметних рубриках на літературні твори мовою оригіналу в підзаголовку форми
зазначається Тексти.
650 #4 $a Українська література $z США $v Тексти.
650 #4 $a Російська література $z Україна $v Тексти.
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650 #4 $a Англійська література $v Тексти.
650 #4 $a Німецька література $v Тексти.
У предметних рубриках на переклади літературних творів заповнюються два підзаголовки
форми. У першому зазначається, якою мовою здійснено переклад Переклади українською, в
іншому – Тексти.
650 #4 $a Англійська література $v Переклади українською $v Тексти.
650 #4 $a Німецька література $v Переклади англійською $v Тексти.
Літературні твори, що мають різницю в мовній, географічній, національній та етнічній
приналежності.
У таких випадках застосовуються декілька предметних рубрик, що відображають і мовну,
і/чи географічну, і/чи національну, і/чи етнічну приналежності літературного твору. Рубрика, що
відображає мовну ознаку подається першою.
Назва: Дон Жуан, или Любовь к геометрии : комедия в пяти актах / М. Фриш…
650 #4 $a Німецька література $z Швейцарія $v Переклади російською $v Тексти.
650 #4 $a Швейцарська література $v Переклади російською $v Тексти.
Назва: Последняя любовь президента / А. Курков.
650 #4 $a Російська література $z Україна $v Тексти.
650 #4 $a Українська література $v Тексти.
Назва: Господар у домі : оповідання ірландських письменників / упоряд. С.О. Доценко…
650 #4 $a Ірландська література $z Велика Британія $v Переклади українською $v Тексти.
650 #4 $a Англійська література $v Переклади українською $v Тексти.
Назва: Поэзия Латинской Америки / вступительная статья В. Столбова…
650 #4 $a Іспанська література $z Латинська Америка $v Переклади російською $v Тексти.
650 #4 $a Португальська література $z Латинська Америка $v Переклади російською $v Тексти.
650 #4 $a Французька література $z Латинська Америка $v Переклади російською $v Тексти.
650 #4 $a Латиноамериканська література $v Переклади російською $v Тексти.
Назва: Повільність / Мілан Кундера.
650 #4 $a Французька література $v Переклади українською $v Тексти.
650 #4 $a Чеська література $v Переклади українською $v Тексти.
[Оригінально твір написано французькою мовою]
Літературні твори про окремих осіб, організації, місця, події і т.д.
У предметних рубриках на такі твори застосовується відповідний підзаголовок форми
Літературно-художні видання.
Назва: Соломія Крушельницька : роман-біографія / В.В. Врублевська…
600 14 $a Крушельницька, Соломія Амвросіївна, $d 1872-1952 $v Літературно-художні видання.
650 #4 $a Співаки $z Україна $y 19-20 ст. $v Літературно-художні видання.
Назва: ... И помни обо мне : повесть об И. Сухинове...
600 14 $a Сухінов, Іван Іванович, $d 1794?-1828 $v Літературно-художні видання.
650 #4 $a Декабристи $v Літературно-художні видання.
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Назва: Відгомін війни : повісті й оповідання / Анатолій Піщанський…
650 #4 $a Друга світова війна, 1939-1945 $v Літературно-художні видання.
Назва: Чернобыль : дни испытаний : книга свидетельств / ред. В.П. Сидоренко.
650 #4 $a Чорнобильська ядерна катастрофа, 1986 $v Літературно-художні видання.
Назва: Марк Твен / Д. Мак Артур…
600 14 $a Твен, Марк, $d 1835-1910.
650 #4 $a Письменники, американські $y 19 ст.
650 #4 $a Журналісти $z США.
Назва: Автобіографія Марка Твена …
600 10 $a Твен, Марк, $d 1835-1910 $v Автобіографії.
650 #4 $a Письменники, американські $y 19 ст. $v Автобіографії.

5.7. Історичні твори та твори, пов’язані з історією
Для таких творів приписують рубрики, які відображають подію, місце та час події, осіб
(персон, сімей, етнічних чи національних груп і т.д.)
Події
Для творів, які розповідають про події, приписують рубрики, що містять назви конкретних
подій чи узагальнюючі назви подій.
650 #4 $a Перша світова війна, 1914-1918.
650 #4 $a Велика вітчизняна війна, 1941-1945.
650 #4 $a Чорнобильська ядерна катастрофа, 1986.
650 #4 $a Битва під Берестечком, 1651.
650 #4 $a Битва під Бродами, 1944.
650 #4 $a Війни $z Франція.
Місце
Коли в творі йдеться про окреме місце, то його назву записують чи як основний заголовок
предметної рубрики – географічна назва з відповідними підзаголовками, чи як географічний
підзаголовок предметної рубрики – тематичний термін.
651 #4 $a Україна $x Історія.
651 #4 $a Франція $x Суспільне життя та традиції $y 18 ст.
651 #4 $a Київ (Україна) $x Краєзнавство $v Довідкові видання.
650 #4 $a Просвітництво $z Україна $y 19-20 ст.
650 #4 $a Визвольна боротьба, 1917-1921 $z Україна.
Коли йдеться про об’єкт, предмет чи подію в окремій місцевості, тоді тема виражається
двома рубриками типу [тема]--[місце] та [місце]--[тематичний підзаголовок].
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650 #4 $a Друга світова війна, 1939-1945 $z Україна.
651 #4 $a Україна $x Історія $y Друга світова війна, 1939-1945.
650 #4 $a Кримська війна, 1853-1856 $z Україна.
651 #4 $a Україна $x Історія $y Кримська війна, , 1853-1856
650 #4 $a Битва під Берестечком, 1651.
651 #4 $a Україна $x Історія $y 17 ст.
650 #4 $a Чорнобильська ядерна катастрофа, 1986.
651 #4 $a Україна $x Політика та управління $y 1991650 #4 $a Дороги, римські $z Італія $z Ломбардія.
651 #4 $a Ломбардія (Італія) $x Історія $y Римська імперія.
Особи – (див. розділ Твори про осіб).
Період часу
Період часу, про який ідеться у творі зазначається у рубриці, де може бути або частиною
заголовка (зазначається в інверсованому порядку), або хронологічним підзаголовком.
650 #4 $a Цивілізація, антична.
650 #4 $a Битва під Берестечком, 1651.
651 #4 $a Китай $x Історія $y Династія Чін, 265-419.
651 #4 $a Україна $x Історія $y 19 ст.
Власні імена об’єктів
Для творів про об’єкт чи споруду рубрика з назвами цих об’єктів та споруд є основною і
подається першою.
651 #4 $a Суецький канал (Єгипет)
651 #4 $a Євротунель (Франція і Велика Британія)
651 #4 $a Патона, міст (Київ, Україна)
651 #4 $a Бруклінський міст (Нью-Йорк, США)
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6. ДОДАТКИ
Додаток 1. Перелік списків типових підзаголовків
Код списку
ТП 000

Назва списку
Класи осіб

ТП 001

Етнічні групи

ТП 002

Імена осіб

ТП 003

Імена сімей, родів

ТП 004

Письменники: групи письменників

ТП 005

Організації

ТП 006

Законодавчі органи

ТП 007

Військові служби

ТП 008

Освітні установи: типи навчальних закладів

ТП 009

Освітні установи: окремі навчальні заклади

ТП 010

Релігійні та чернечі ордени

ТП 011

Назви географічних місць та адміністративних одиниць

ТП 012

Колонії

ТП 013

Водні об’єкти

ТП 014

Мови

ТП 015

Література окремими мовами

ТП 016

Літературні твори, введені під автором

ТП 017

Літературні твори, введені під назвою

ТП 018

Сакральні твори

ТП 019

Релігії

ТП 020

Християнські конфесії

ТП 021

Мистецтво

ТП 022

Тварини
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ТП 023

Дикорослі та культурні рослини

ТП 024

Органи та частини тіла

ТП 025

Хвороби

ТП 026

Хімічні речовини

ТП 027

Матеріали

ТП 028

Галузі промисловості

ТП 029

Наземні транспортні засоби

ТП 030

Війни

ТП 031

Тематичні типові підзаголовки – загальний перелік

ТП 032

Підзаголовки форми
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Додаток 2. Типові підзаголовки
ТП 000 Класи осіб
Подані нижче підзаголовки можуть використовуватись як типові у предметних рубриках під
класами осіб.
Категорія містить:
- Вікові та статеві групи.
Наприклад:
Молодь – Громадянські права;
Жінки – Здоров’я та гігієна.
-

Соціальні, економічні та політичні класи осіб.
Наприклад:
Батьки – Психологія;
Аристократи – Спосіб життя;
Політичні в’язні – Звільнення з місць позбавлення волі.

-

Типи хворих людей.
Наприклад:
Люди з розумовими вадами – Освіта;
Хворі на серцево-судинні захворювання – Догляд.

-

Представники окремих релігій та професійних груп.
Наприклад:
Католики – Дисципліна;
Судді – Атестація;
Гравці у поло – Одяг.

-

Класи осіб, які самі є підзаголовками під назвами місць чи окремих організацій.
Наприклад:
Київський національний університет культури – Викладачі – Заробітна плата;
Україна. Воєнно-морський флот – Офіцери – Забезпечення житлом.

-

Групи письменників, разом із групами письменників з уточненням у формі прикметника.
Наприклад:
Письменники – Вживання алкоголю;
Новелісти – Рукописи;
Поети – Пам’ятники;
Драматурги, українські – Ювілеї.

-

Класи осіб з етнічним чи національним уточненням.
Наприклад:
Студенти, французькі – Стипендії;
Наймані працівники, турецькі – Заробітна плата.

Категорія не містить:
- Імена окремих письменників.
-

Соціальні класи, якщо заголовок представлений збірним поняттям.
Наприклад: Селянство; Дворянство; Робітничий клас; Середній клас.
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-

Етнічні групи та національності. Для таких заголовків типові підзаголовки розміщені у
списку ТП 001 Етнічні групи.
Наприклад: Українці; Євреї; Гуцули; Росіяни.

-

Представники релігійних та чернечих орденів (див. список ТП 010 Релігійні та чернечі
ордени).

Протиріччя
Якщо використання типового підзаголовка з цього списку викликає протиріччя з раніше
установленою формою заголовка, то перевага надається формі, установленій раніше.

А
$x Антропометрія (геогр.) (000)
$x Атестація (геогр.) (000)
Б
$x Безперервна освіта (геогр.) (000)
$x Біографії $x Критика та аналіз (000)
$x Благодійні внески (геогр.) (000)
В
$x Вживання алкоголю (геогр.) (000)
$x Вживання наркотиків (геогр.) (000)
$x Вживання тютюну (геогр.) (000)
$x Відносини з жінками (000)
$x Відносини з чоловіками (000)
$x Відпочинок (геогр.) (000)
$x Відставка (геогр.) (000)
$x Виборче право (геогр.) (000)
$x Вимоги до проживання (геогр.) (000)
$x Винагороди (000)
$x Виробничі стреси (геогр.) (000)
$x Виробничі травми (000)
$x Виселення (геогр.) (000)
$x Вища освіта (геогр.) (000)
$x Вплив автоматизації (геогр.) (000)
$x Вплив технологічних інновацій (геогр.) (000)
$x Вплив ув’язнення (геогр.) (000)
Г
$x Гонорари (000)
$x Госпіталі (геогр.) (000)
$x Громадянські права (геогр.) (000)
Д
$x Депортація (000)
$x Дисципліна (000)
(Використовується для робіт про релігійні конфесії та ордени, військових, школярів)
$x Догляд (геогр.) (000)
$x Дослідження (геогр.) (000)
Е
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$x Економічні умови (000)
$x Еміграція (геогр.) (000)
$x Естетичні погляди (000)
З
$x Забезпечення житлом (геогр.) (000)
$x Задоволення працею (геогр.) (000)
$x Зайнятість (геогр.) (000)
$x Замахи на життя (000)
НУ $x Спроби вбивства
$x Заробітна плата (000)
$x Заселення (геогр.) (000)
$x Заслання (геогр.) (000)
$x Звання, титули і т.п. (000)
$x Звільнення з місць позбавлення волі (геогр.) (000)
$x Здоров’я та гігієна (геогр.) (000)
$x Зловживання (000)
І
$x Ідентифікація (000)
$x Імміграція (геогр.) (000)
$x Інтелектуальне життя (000)
$x Інформаційні служби (геогр.) (000)
$x Історіографія (000)
$x Історія (000)
$x Історія $v Джерела (000)
К
$x Книги та читання (геогр.) (000)
$x Консультування (геогр.) (000)
М
$x Медичний догляд (геогр.) (000)
$x Медичні огляди (геогр.) (000)
$x Мова (000)
$x Могили і т.п. (геогр.) (000)
$x Музеї (геогр.) (000)
Н
$x Навчання без відриву від виробництва (геогр.) (000)
$x Навчання та викладання (геогр.) (000)
О
$x Обслуговування (геогр.) (000)
$x Одяг (геогр.) (000)
$x Опіка та піклування (геогр.) (000)
$x Оподаткування (геогр.) (000)
$x Оподаткування $x Правові аспекти (геогр.) (000)
$x Освіта (геогр.) (000)
$x Оцінка життєвого досвіду (геогр.) (000)
$x Оцінка ризиків для здоров’я (геогр.) (000)
П
$x Пам’ятники (геогр.) (000)
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$x Пенсії (геогр.) (000)
$x Пенсії $x Вплив інфляції (геогр.) (000)
$x Перевірка розумових здібностей (геогр.) (000)
$x Пісні та музика $x Критика та аналіз (000)
$x Пісні та музика $v Тексти (000)
$x Подорожі (геогр.) (000)
$x Політична активність (000)
$x Політичні та соціальні погляди (000)
$x Поранення та ушкодження (геогр.) (000)
$x Посадові інструкції (геогр.) (000)
$x Премії (000)
$x Правові аспекти (геогр.) (000)
$x Пророцтва (000)
$x Просування по службі (геогр.) (000)
$x Професійна етика (геогр.) (000)
$x Професійна орієнтація (геогр.) (000)
$x Професійні відносини (геогр.) (000)
$x Психічне здоров’я (геогр.) (000)
$x Психологічне тестування (геогр.) (000)
$x Психологія (000)
Р
$x Реабілітація (геогр.) (000)
$x Рейтинги (геогр.) (000)
$x Релігійне життя (геогр.) (000)
$x Реферування та індексування (000)
$x Рівні розумового розвитку (геогр.) (000)
$x Робоче навантаження (геогр.) (000)
$x Розселення (геогр.) (000)
$x Рукописи (000)
С
$x Сексуальна поведінка (геогр.) (000)
$x Середня освіта (геогр.) (000)
$x Сімейні відносини (000)
$x Служби психічного здоров’я (геогр.) (000)
$x Смерть (геогр.) (000)
$x Смертність (геогр.) (000)
$x Соціальні умови (000)
$x Спосіб життя (000)
$x Спроби вбивства
У $x Замахи на життя (000)
$x Стипендії (000)
$x Стоматологічне обслуговування (геогр.) (000)
$x Суїцидна поведінка (геогр.) (000)
$x Суспільна думка (000)
$x Суспільне життя (000)
Т
$x Транспортування (геогр.) (000)
$x Тренінги та навчання (геогр.) (000)
$x Трудова дисципліна (000)
У
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$x Умови страхування (геогр.) (000)
$x Уніформа (000)
$x Управління часом (геогр.) (000)
$x Урядова політика (геогр.) (000)
Ф
$x Фізіологія (000)
$x Філософські погляди (000)
Х
$x Харчування (000)
$x Харчування $x Вимоги (000)
$x Хвороби (геогр.) (000)
$x Хірургія (геогр.) (000)
$x Хірургія $x Ускладнення (геогр.) (000)
$x Хірургія $x Фактори ризику (геогр.) (000)
Ю
$x Ювілеї, річниці і т.п. (000)
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ТП 001 Етнічні групи
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під етнічними групами.
Категорія містить:
- Назви етнічних груп, разом із групами, що не мають писемності, історичними
народностями, що вже не існують, расами та іншими етнічними групами, що існують
(існували) на території великих держав.
Наприклад:
Бербери – Здоров’я та гігієна;
Дінка (Африканський народ) – Домашні тварини;
Хмонг (Азійський народ) – Освіта;
Індіанці – Громадянські права;
Індіанці Північної Америки – Вживання алкоголю;
Ескімоси – Одяг.
-

Назви національностей, таких як Данці, Українці тощо, лише якщо вони позначають ці
національності поза своїми рідними країнами.
Наприклад:
Іспанці – США – Флорида – Старожитності;
Турки – Зайнятість – Німеччина.

Категорія не містить:
- Класи осіб з уточненням етносу чи національності у формі прикметника. Для таких
заголовків типові підзаголовки розміщені у списку ТП 000 Класи осіб.
-

Національності у їх власній країні. Замість цього складаються рубрики типу: [предмет] –
[місце] або [місце] – [предмет].
Наприклад:
Психічне здоров’я – США
Американці – Психічне здоров’я [не використовується];
Іспанія – Старожитності
Іспанці – Старожитності [не використовується].

А
$x Агрокультура (геогр.) (001)
$x Азартні ігри (геогр.) (001)
$x Антропометрія (геогр.) (001)
Б
$x Безперервна освіта (геогр.) (001)
$x Біографії $x Критика та аналіз (001)
$x Благодійні внески (геогр.) (001)
$x Благодійні організації (001)
В
$x Вживання алкоголю (геогр.) (001)
$x Вживання наркотиків (геогр.) (001)
$x Вживання тютюну (геогр.) (001)
$x Відносини з владою (геогр.) (001)
$x Відпочинок (геогр.) (001)
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$x Війни (геогр.) (001)
$x Виборче право (геогр.) (001)
$x Виробничі стреси (геогр.) (001)
$x Виселення (геогр.) (001)
$x Вища освіта (геогр.) (001)
Г
$x Госпіталі (геогр.) (001)
$x Громадянські права (геогр.) (001)
$x Гроші (геогр.) (001)
$x Гумор (001)
Д
$x Депортація (геогр.) (001)
$x Домашні тварини (геогр.) (001)
$x Дорогоцінності, ювелірні вироби (геогр.) (001)
$x Дослідження (001)
Е
$x Економічні умови (001)
$x Еміграція (геогр.) (001)
$x Етнічна ідентичність (001)
$x Етнобіологія (геогр.) (001)
$x Етноботаніка (геогр.) (001)
$x Етнозоологія (геогр.) (001)
З
$x Забезпечення житлом (геогр.) (001)
$x Зайнятість (геогр.) (001)
$x Зайнятість $z Зарубіжні країни (001)
$x Заселення (геогр.) (001)
$x Заслання (геогр.) (001)
$x Застосування вогню (геогр.) (001)
$x Звичаї та обряди (001)
$x Здоров’я та гігієна (геогр.) (001)
$x Землеволодіння (геогр.) (001)
$x Злочини (геогр.) (001)
$x Знаряддя праці (геогр.) (001)
І
$x Ігри (геогр.) (001)
$x Імміграція (геогр.) (001)
$x Іноземні впливи (001)
$x Інтелектуальне життя (001)
$x Інформаційні служби (геогр.) (001)
$x Історіографія (001)
$x Історія (001)
$x Історія $v Джерела (001)
Ї
$x Їжа (геогр.) (001)
К
$x Книги та читання (геогр.) (001)
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$x Колонізація (геогр.) (001)
$x Комерція (геогр.) (001)
НУ $x Торгівля
$x Консультування (геогр.) (001)
$x Краніологія (геогр.) (001)
$x Культурна асиміляція (геогр.) (001)
М
$x Матеріальна культура (геогр.) (001)
$x Медичний догляд (геогр.) (001)
$x Медичні огляди (геогр.) (001)
$x Медицина (геогр.) (001)
$x Міграція (001)
$x Мови (001)
$x Мови $v Тексти (001)
$x Музеї (геогр.) (001)
$x Музика (001)
$x Музика $x Критика та аналіз (001)
Н
$x Навчання та викладання (геогр.) (001)
$x Нагороди (геогр.) (001)
$x Назва (001)
$x Населення (001)
$x Наука (001)
$x Національні особливості (001)
О
$x Одяг (геогр.) (001)
$x Оподаткування (геогр.) (001)
$x Оподаткування $x Правові аспекти (геогр.) (001)
$x Ордени та медалі (001)
$x Освіта (геогр.) (001)
$x Освіта $x Правові аспекти (геогр.) (001)
П
$x Пам’ятники (геогр.) (001)
$x Пенсії (геогр.) (001)
$x Перевірка розумових здібностей (геогр.) (001)
$x Переселення (геогр.) (001)
$x Пісні та музика $x Критика та аналіз (001)
$x Пісні та музика $v Тексти (001)
$x Подорожі (геогр.) (001)
$x Поховальні звичаї та обряди (геогр.) (001)
$x Походження (001)
$x Полювання (геогр.) (001)
$x Правителі (001)
$x Правителі $x Діти (001)
$x Правителі $x Смерть та поховання (001)
$x Правителі $x Освіта (001)
$x Правителі $x Генеалогія (001)
$x Правителі $x Релігійні аспекти (001)
$x Правителі $x Наслідування (001)
$x Правові аспекти (геогр.) (001)
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$x Предмети домашнього вжитку (геогр.) (001)
$x Предмети колекціонування (геогр.) (001)
$x Промисли (геогр.) (001)
$x Пророцтва (001)
$x Просування по службі (геогр.) (001)
$x Психічне здоров’я (геогр.) (001)
$x Політика та управління (001)
$x Психологічне тестування (геогр.) (001)
$x Психологія (001)
Р
$x Расова приналежність (геогр.) (001)
$x Реабілітація (геогр.) (001)
$x Релігія (001)
$x Репарації (геогр.) (001)
$x Реферування та індексування (001)
$x Рівні розумового розвитку (геогр.) (001)
$x Риболовля (геогр.) (001)
$x Розселення (геогр.) (001)
$x Рукописи (001)
С
$x Сексуальна поведінка (геогр.) (001)
$x Соціалізація (геогр.) (001)
$x Соціальні умови (001)
$x Спорт (геогр.) (001)
$x Статистичні служби (001)
$x Середня освіта (геогр.) (001)
$x Служби психічного здоров’я (геогр.) (001)
$x Смерть (геогр.) (001)
$x Смертність (геогр.) (001)
$x Старожитності (001)
$x Старожитності $x Колекціонування та зберігання (геогр.) (001)
$x Старожитності $x Колекціонери та колекціонування (геогр.) (001)
$x Суїцидна поведінка (геогр.) (001)
$x Суспільна думка (001)
$x Суспільне життя (001)
$x Суспільний добробут (геогр.) (001)
У
$x Управління часом (геогр.) (001)
$x Урядова політика (геогр.) (001)
Ф
$x Фізіологія (001)
$x Фінанси (001)
$x Фінанси $x Правові аспекти (геогр.) (001)
Х
$x Харчування (001)
$x Хвороби (геогр.) (001)
$x Хірургія (геогр.) (001)
Ш
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$x Шлюбні звичаї та обряди (геогр.) (001)
Ю
$x Ювілеї, річниці і т.п. (001)
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ТП 002 Імена осіб
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під іменами осіб.
Наприклад:
Крушельницький, М. М. (Мар'ян Михайлович), 1897-1963 – Етичні та моральні погляди;
Хмельницький, Б. М. (Богдан Михайлович), гетьман, 1595-1657 – Дитинство та юність.

А
$x Авторство (002)
$x Археологічні колекції (002)
Б
$x Бібліотека (002)
$x Будинки та місця проживання (002)
В
$x Вбивство (002)
$x Вживання алкоголю (002)
$x Вживання наркотиків (002)
$x В екслібрисах (002)
$x Відречення
У $x Зречення
$x Відносини з [клас осіб чи етнічна група] (002)
$x Відносини з жінками (002)
$x Відносини з чоловіками (002)
$x Військове лідерство (002)
$x Вигнання (геогр.) (002)
$x Визнання (геогр.) (002)
$x В опері (002)
$x Вплив на письменників [будь-який інший клас осіб] (геогр.) (002)
$x Вплив на письменників, українських [американських тощо] (геогр.) (002)
$x Вплив на російську літературу [будь-яка інша галузь чи дисципліна] (геогр.) (002)
$x Вплив на суспільне життя (геогр.) (002)
Г
$x Гербарії (002)
Д
$x Дата народження (002)
$x Діяльність у [галузь чи дисципліна] (002)
(Див. також Етнографічна діяльність [Літературознавча діяльність, Педагогічна діяльність
тощо])
$x Дитинство та юність (002)
$x Дослідження (002)
(Використовується для робіт про дослідження життя та сфери діяльності особи.)
$x Друзі та колеги (002)
НУ $x Приятелі
$x Товариші
Е
$x Естетика (002)
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$x Етичні та моральні погляди (002)
$x Етнографічна діяльність [Літературознавча діяльність, Педагогічна діяльність тощо] (002)
(Див. також Діяльність у [область чи дисципліна])
$x Етнологічні колекції (002)
$x Етнологічні музичні колекції (002)
З
$x Замахи на життя (002)
НУ $x Спроби вбивства
$x Замах на життя, [дата] (002)
НУ $x Спроба вбивства, [дата]
$x Здоров’я (002)
$x Зречення, [дата] (002)
НУ $x Відречення
І
$x Імпічмент (002)
$x Ім’я (002)
$x Ім’я $x Походження (002)
$x Інавгурація, [дата] (002)
$x Інтерв’ю (002)
К
$x Книги та читання (002)
$x Колекції бонсай (002)
$x Колекції з природничих наук (002)
$x Колекції карт (002)
$x Колекції марок (002)
$x Колекції монет (002)
НУ $x Нумізматичні колекції
$x Колекції музичних інструментів (002)
$x Колекції наукових приладів (002)
$x Колекції постерів (002)
$x Колекції слайдів (002)
$x Колекції фотографій (002)
$x Коронація (002)
$x Культ (геогр.) (002)
(Використовується під божественними особами, святими, особами поклоніння у віруваннях та
ритуалах, що асоціюються з цими особами).
Л
$x Літературно-художні видання (002)
$x Листи (002)
М
$x Масонство (002)
$x Меценатство (002)
$x Місце народження (002)
$x Мистецькі колекції (002)
$x Мова (002)
(Про всі мовні аспекти, що стосуються особи (окрім письменників). Для письменників див. Мова
та стиль).
$x Мова та стиль (002)
(Використовується лише для робіт про мову та стиль письменників. Для інших осіб див. Мова.)
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$x Монограма (002)
$x Музеї (геогр.) (002)
Н
$x Нагороди (002)
$x На поштових марках (002)
$x На телебаченні (002)
(Використовується для робіт про телепрограми та фільми, що демонструвались на телебаченні
про особу. Не використовується для робіт, в яких розповідається про особу як працівників
телебачення.)
$x Нумізматичні колекції
У $x Колекції монет (002)
О
$x Обізнаність $x Садівництво [Америка, Шахи тощо.] (002)
$x Одяг (002)
$x Опоненти (002)
$x Ораторське мистецтво (002)
$x Ордени та медалі (002)
$x Освіта та навчання (002)
$x Останні роки життя (002)
(Див. також Смерть та похорон)
П
$x Палаци (геогр.) (002)
$x Психологія (002)
$x Пам’ятники (геогр.) (002)
$x Персонажі (002)
$x Персонажі $x Діти [Жінки, Українці, Фізики тощо] (002)
$x Персонажі $x [ім’я індивідуального героя ] (002)
$x Перші видання (002)
$x Перші видання $v Бібліографії (002)
$x Підробки (геогр.) (002)
$x Позови (002)
$x Політична активність (002)
$x Політичні та соціальні погляди (002)
$x Полон, [дати] (002)
$x Помилування (002)
$x Послідовники (002)
$x Посмертні маски (002)
$x Предмети колекціонування (геогр.) (002)
$x Приятелі
У $x Друзі та колеги (002)
$x Пророцтва (002)
(Використовується для робіт про пророцтва, зроблені особою, про яку йдеться у роботі.)
$x Псевдоніми (002)
$x Психічне здоров’я (002)
Р
$x Розлучення (002)
$x Рукописи (002)
С
$x Смерть та похорон (002)
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(Див. також Останні роки життя)
$x Спроба вбивства, [дата]
У $x Замах на життя, [дата] (002)
$x Спроби вбивства
У $x Замахи на життя (002)
$x Суспільна думка (002)
$x Сучасники (002)
Т
$x Товариші
У $x Друзі та колеги (002)
У
$x Ув’язнення (002)
$x У засобах масової інформації (002)
$x У кінофільмах (002)
$x У літературі (002)
Ф
$x Філософські погляди (002)
$x Фінанси (002)
Ц
$x Цензура (геогр.) (002)
$x Цитування (002)
Ш
$x Шлюб та сім’я (002)
Ю
$x Ювілеї, річниці і т.п. (002)
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ТП 003 Імена сімей, родів
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під назвами окремих
сімей, родів, династій, королівських домів тощо.
Наприклад:
Пулюї (родина) – Будинки та місця проживання;
Романови (династія) – У засобах масової інформації;
Каролінги (династія) – У літературі.
Термін Династія використовується лише у його прямому значенні: монархи того самого
роду, які заступають один одного на троні в даній державі за правом успадкування або
спорідненості.

А
$x Археологічні колекції (003)
Б
$x Бібліотека (003)
$x Будинки та місця проживання (геогр.) (003)
Г
$x Гербарії (003)
Е
$x Етнологічні колекції (003)
$x Етнологічні музичні колекції (003)
К
$x Колекції бонсай (003)
$x Колекції з природничих наук (003)
$x Колекції карт (003)
$x Колекції марок (003)
$x Колекції монет (003)
НУ $x Нумізматичні колекції
$x Колекції музичних інструментів (003)
$x Колекції наукових приладів (003)
$x Колекції постерів (003)
$x Колекції слайдів (003)
$x Колекції фотографій (003)
М
$x Мистецькі колекції (003)
$x Могили і т.п. (003)
$x Музеї (геогр.) (003)
Н
$x Нумізматичні колекції
У $x Колекції монет
П
$x Пам’ятники (геогр.) (003)
$x Політична активність (003)
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Р
$x Рукописи (003)
Т
$x Товариства, організації і т.п. (003)
У
$x У засобах масової інформації (003)
$x У кінофільмах (003)
$x У літературі (003)
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ТП 004 Письменники: групи письменників
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові у предметних рубриках
під групами письменників.
Категорія містить:
- Групи письменників.
Наприклад:
Письменники – Політична активність;
Новелісти – Естетика;
Поети – Філософія.
-

Групи письменників з уточненням у формі прикметника. Уточнення у формі прикметника
біля групи письменників виражає національність, етнічну приналежність, мову публікації
чи географічне розміщення і може підрозділятися географічно.
Наприклад:
Драматурги, українські – Політичні та соціальні погляди.

Категорія не містить:
- Імена окремих письменників.
Під групами письменників можуть також використовуватися типові підзаголовки зі списку ТП
000 Класи осіб, якщо вони не конфліктують із підзаголовками цього списку. Цей список містить
додаткові підзаголовки, специфічні для груп письменників.

В
$x Відносини з жінками (004)
$x Відносини з чоловіками (004)
Е
$x Естетика (004)
П
$x Політична активність (004)
$x Політичні та соціальні погляди (004)
Ф
$x Філософія (004)
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ТП 005 Організації
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові підзаголовки під
назвами конкретних організацій, які встановлені як заголовки в авторитетних файлах назв
організацій, з урахуванням приміток, що уточнюють застосування підзаголовка.
Категорія містить:
- Назви окремих підприємств, корпорацій, неприбуткових організацій, волонтерських
організацій, культурних закладів, релігійних організацій, політичних партій, братств,
професійних об'єднань, клубів, міжнародних організацій, урядових організацій всіх рівнів
та ін.
Наприклад:
Національна академія наук України (Україна) – Асигнування та витрати;
Українська автокефальна православна церква – Історія;
Організація Об’єднаних Націй – Службовці та працівники.
-

Назви окремих виставок, ярмарок, експозицій та ін.

Категорія не містить:
- Назви окремих конференцій, конгресів, зборів, засідань, з’їздів та ін.
-

Назви юрисдикцій (наприклад, Україна – Президент).
Для підзаголовків, які використовуються під назвами юрисдикції (див. список ТП 011
Назви місць).

-

Типи організацій як предметні заголовки (наприклад, Медичні заклади).

Додаткові або варіативні підзаголовки можуть використовуватись під назвами окремих
організацій, які вилучені з цієї категорії та представлені особливими прикладами заголовків.
Беруться до уваги інструкції для списків підзаголовків відповідних організацій: ТП 009
Освітні установи: окремі навчальні заклади, ТП 006 Законодавчі органи, ТП 007 Військові
служби, ТП 010 Релігійні та чернечі ордени, ТП 020 Християнські конфесії.
Деякі підзаголовки списку представляють класи осіб (наприклад, - Працівники; Службовці та працівники), після яких використовуються додаткові підзаголовки зі списку ТП
000 Класи осіб.
Наприклад:
Організація Об’єднаних Націй – Службовці та працівники – Медичне обслуговування.

А
$x Автоматизація (005)
$x Акредитація (геогр.) (005)
$x Археологічні колекції (005)
$x Асигнування та витрати (005)
$x Аудит (005)
Б
$x Бібліотеки (005)
(Використовується під назвами організацій, що мають бібліотечні системи з більш ніж однієї
бібліотеки.)
$x Благодійні внески, залучені (005)
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(Використовується для робіт про залучені до організації на благодійних засадах фінансові та
матеріальні ресурси.)
$x Благодійність (005)
$x Будинки (005)
(Використовується для робіт про будинки, що орендуються організацією або знаходяться у її
власності.)
$x Бухгалтерський облік (005)
$x Бухгалтерський облік $x Правові аспекти (геогр.) (005)
В
$x В екслібрисах (005)
$x Вибори (005)
$x Видавнича діяльність (геогр.) (005)
$x Вплив на письменників [будь-який інший клас осіб] (геогр.) (005)
$x Вплив на письменників, українських [американських тощо] (геогр.) (005)
$x Вплив на російську літературу [будь-яка інша галузь чи дисципліна] (геогр.) (005)
$x Вплив на суспільне життя (геогр.) (005)
Г
$x Геральдика (005)
$x Гербарії (005)
Д
$x Дисципліна (005)
$x Дослідження (геогр.) (005)
$x Дослідницькі гранти (005)
Е
$x Етнологічні колекції (005)
$x Етнологічні музичні колекції (005)
З
$x Заворушення, [дата] (005)
$x Заворушення (005)
$x Заходи безпеки (геогр.) (005)
$x Зв’язки з громадськістю (геогр.) (005)
І
$x Інформаційні ресурси (005)
$x Інформаційні ресурси $x Управління (геогр.) (005)
$x Інформаційні служби (005)
$x Інформаційні технології (005)
$x Історіографія (005)
$x Історія (005)
К
$x Карти $v Бібліографії (005)
$x Колекції бонсай (005)
$x Колекції з природничих наук (005)
$x Колекції карт (005)
$x Колекції марок (005)
$x Колекції монет (005)
НУ $x Нумізматичні колекції
$x Колекції музичних інструментів (005)
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$x Колекції наукових приладів (005)
$x Колекції постерів (005)
$x Колекції слайдів (005)
$x Колекції фотографій (005)
$x Корупція (005)
М
$x Матеріально-технічні засоби (005)
$x Мистецькі колекції (005)
(Використовується під назвами організацій за умови, що організація є власником або
колекціонером творів мистецтва, але не є картинною галереєю чи музеєм.)
$x Мови (005)
$x Музеї (005)
Н
$x Нагороди (005)
$x Назва (005)
$x На поштових марках (005)
$x Нумізматичні колекції (005)
У $x Колекції монет (005)
О
$x Обробка даних (005)
$x Ордени та медалі (геогр.) (005)
П
$x Партійна робота (005)
(Використовується під назвами окремих політичних партій.)
$x Печатка (005)
$x Планування (005)
$x Плинність кадрів (005)
$x Подорожі (005)
$x Пожежа, [дата] (005)
$x Позови проти […] (005)
$x Політична активність (005)
$x Працівники (005)
(Використовується під іменами недержавних організацій. Під іменами міжнародних та урядових
організацій використовується Службовці та працівники.)
$x Предмети колекціонування (геогр.) (005)
$x Президенти (005)
$x Прийняття рішень (005)
Р
$x Релігія (005)
$x Реорганізація (005)
$x Ритуали (005)
(Використовується під назвами окремих таємних організацій.)
С
$x Санітарний стан (005)
$x Священнослужителі (005)
$x Символіка (005)
$x Служби роботи з клієнтами (005)
$x Службовці та працівники (005)
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$x Службовці та працівники $x Відпустки (005)
$x Службовці та працівники $x Заробітна плата і т.п. (005)
$x Службовці та працівники $x Нещасні випадки (005)
$x Спілки, товариства і т.п. (005)
$x Суспільна думка (005)
У
$x У засобах масової інформації (005)
$x У кінофільмах (005)
$x У літературі (005)
$x У мистецтві (005)
$x Уніформа (005)
$x Управління (005)
$x Управління запасами (005)
$x Управління персоналом (005)
$x У пресі (геогр.) (005)
Ф
$x Фінанси (005)
$x Фінанси $x Впливи інфляції (005)
Ч
$x Чистка (005)
(Використовується під назвами окремих політичних партій.)
$x Членство (005)
Ю
$x Ювілеї, річниці і т.п. (005)
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ТП 006 Законодавчі органи
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові підзаголовки під назвами
конкретних законодавчих органів.
Наприклад:
Україна. Верховна Рада – Розпуск;
Велика Британія. Парламент – Цензура;
Російська Федерація. Дума – Комітети;
Федеративна Республіка Німеччина. Бундестаг – Вибори.
Категорія не містить узагальнювальний заголовок Законодавчі органи.
Зв’язок зі списком ТП 005 Організації.
Типові підзаголовки, наведені у списку ТП 005 Організації, можуть також
використовуватись під назвами окремих законодавчих органів, якщо не виникає протиріч. Цей
список містить додаткові підзаголовки, які використовуються тільки під окремими законодавчими
органами.

В
$x Вибори (006)
$x Вибори, [дата] (006)
$x Виборчі дебати (006)
$x Виборчі округи (006)
$x Виключення (006)
Г
$x Голосування (006)
$x Голови виборчих комісій (006)
$x Голови фракцій (006)
Е
$x Етика (006)
З
$x Закриті зібрання (006)
$x Заробітна плата (006)
$x Заступники спікера (006)
$x Зв’язки з виборцями (006)
К
$x Кваліфікація (006)
$x Комітети (006)
$x Комітети $x Система старшинства (006)
Л
$x Лідерство (006)
$x Лідери більшості (006)
$x Лідери меншості (006)
Н
$x Недоторканність (006)
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П
$x Пенсії (006)
$x Повноваження та обов’язки (006)
$x Привілеї (006)
Р
$x Радіотрансляції засідань (006)
$x Резолюції (006)
$x Реформування (006)
$x Розпуск (006)
С
$x Свобода висловлювання (006)
$x Службовці та працівники (006)
$x Службовці та працівники $x Заробітна плата і т.п. (006)
$x Службовці та працівники $x Пенсії (006)
$x Спікери (006)
Т
$x Телевізійні трансляції засідань (006)
$x Термін повноважень (006)
Ц
$x Цензура (006)
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ТП 007 Військові служби
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під назвами окремих
військових служб.
Категорія містить:
- Окремі військові служби, усталені як юридичні особи, разом із військовими організаціями
державного та територіального рівня, такі як національні гвардії.
Наприклад:
Велика Британія. Армія – Асигнування та витрати;
Україна. Військово-морський флот – Боєздатність;
Японія. Сили Самооборони – Господарські служби .
– Предметні підзаголовки - Збройні сили та – Національна гвардія, що використовуються як
типові під назвами регіонів та країн.
Наприклад:
СРСР – Збройні сили – Артилерія;
США – Національна гвардія – Демобілізація.
– Підзаголовок – Збройні сили під назвами міжнародних організацій, що мають збройні сили.
Наприклад:
Організація Варшавського договору – Збройні сили – Війська спеціального призначення.
Категорія не містить:
- Назви підпорядкованих військовим організаціям підрозділів, менших, ніж рід військ
збройних сил, наприклад, дивізії, полки, батальйони, флотилії, ескадри тощо;
- Назви урядових агенцій, що відповідають за діяльність окремих військових служб.
Наприклад:
США. Департамент флоту.

А
$x Авіамеханіка (007)
НУ $x Авіаційна механіка
$x Авіаційна механіка
У $x Авіамеханіка (007)
$x Авіація (007)
$x Авіація $x Наземне забезпечення польотів (007)
$x Артилерія (007)
$x Артилерія $x Стройова підготовка (007)
$x Артилерія $x Тактичні навчання (007)
$x Артилеристи (007)
$x Асигнування та витрати (007)
Б
$x Береговий патруль (007)
$x Боєздатність (007)
$x Боцмани (007)
$x Бронетанкові війська (007)
$x Бухгалтерський облік (007)
$x Бухгалтерський облік $x Правові аспекти (геогр.) (007)
В
$x Вербування, наймання і т.п. до лав армії (007)
$x Вербування, наймання і т.п. до лав армії $x Правові аспекти (007)
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$x Війська спеціального призначення (007)
$x Військова поліція (007)
$x Військова форма (007)
$x Військове будівництво (007)
$x Військове будівництво $x Правові аспекти (007)
$x Військово-повітряні сили (007)
$x Військово-повітряні сили $x Комунікаційні системи (007)
$x Виплати, грошові допомоги і т.п. (007)
$x Виплати, грошові допомоги і т.п. $x Правові аспекти (007)
$x Вогнепальна зброя (007)
$x Вогнепальна зброя $x Маркування (007)
Г
$x Господарські служби (007)
Д
$x Демобілізація (007)
$x Десантно-диверсійні групи (007)
$x Діловодство (007)
$x Дипломатична служба (геогр.) (007)
Е
$x Екологічні аспекти (007)
$x Електричне обладнання (007)
$x Електронне обладнання (007)
Ж
$x Жінки (007)
$x Життя військових (007)
$x Журналісти (007)
З
$x Заворушення (007)
$x Запаси та склади (007)
$x Запаси та склади $x Контроль за якістю (007)
$x Запаси та склади $x Правові аспекти (007)
$x Звання (007)
$x Звільнення (007)
(Дозвіл військовослужбовця відлучитися на деякий час із розташування.)
$x Зв’язки з громадськістю (геогр.) (007)
$x Знаки розрізнення (007)
І
$x Інспектування (007)
$x Історія (007)
К
$x Кавалерія (007)
$x Кавалерія $x Стройова підготовка (007)
$x Кавалерія $x Тактичні навчання (007)
$x Казарми (007)
$x Капельмейстери (007)
$x Колоніальні війська (геогр.) (007)
$x Комісаріати (007)
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$x Комунікаційні системи (007)
$x Контроль за коштами (007)
Л
$x Льотчики (007)
М
$x Маневри (007)
$x Медичне обслуговування (геогр.) (007)
$x Медичний персонал (007)
$x Медсестри (007)
$x Мічмани (007)
$x Мобілізація (007)
$x Мотоциклетні підрозділи (007)
Н
$x Навчальні стрільби (007)
$x Нагороди (007)
$x Невійськові операції (007)
$x Новобранці (007)
О
$x Обладнання (007)
$x Обладнання $x Контроль за якістю (007)
$x Огляди (007)
$x Офіцери (007)
$x Офіцери $x Службові характеристики (007)
$x Офіцерські клуби (007)
П
$x Паливо (007)
$x Перевезення (007)
$x Персоналії (007)
$x Підводний флот (007)
$x Піхота (007)
$x Піхота $x Стройова підготовка (007)
$x Піхота $x Тактичні навчання (007)
$x Плавучі госпіталі (007)
$x Пожежники (007)
$x Покарання (007)
$x Політична діяльність (007)
$x Польові госпіталі (007)
$x Постачання (007)
$x Почесна варта (007)
$x Поштові служби (007)
$x Пошукові та рятувальні операції (геогр.) (007)
$x Прапори (007)
$x Призначення на посаду та звільнення (007)
$x Просування по службі (007)
Р
$x Радіостанції (007)
$x Радисти (007)
$x Резерви (007)
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$x Релігійне життя (007)
$x Реорганізація (007)
$x Розвідники (007)
С
$x Священики (007)
$x Сержанти (007)
$x Символіка (007)
$x Системи озброєння (007)
$x Склади боєприпасів (007)
$x Склади боєприпасів $x Вплив на навколишнє середовище (геогр.) (007)
$x Склади боєприпасів $x Контроль за якістю (007)
$x Соціальні служби (007)
$x Споживання енергії (007)
$x Спорт (007)
$x Старшини (007)
$x Стройова підготовка (007)
Т
$x Тактична авіація (геогр.) (007)
$x Тактичні навчання (007)
$x Танкісти (007)
$x Техніка безпеки (007)
$x Транспортні служби (007)
У
$x Управління (007)
$x Управління запасами (007)
$x Управління персоналом (007)
$x Управління персоналом $x Правові аспекти (007)
Ф
$x Фізична підготовка (геогр.) (007)
$x Фінанси (007)
$x Фінанси $x Правові аспекти (007)
$x Фотографи (007)
Х
$x Хірурги (007)
Ц
$x Цивільні наймані працівники (007)
Ч
$x Чергування (007)
$x Човни (007)
Ш
$x Штаб-квартири (007)
Ю
$x Юристи (007)
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ТП 008 Освітні установи: типи навчальних закладів
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під освітніми
установами.
Категорія містить:
- Типи шкіл і освітніх установ (навчальних закладів) усіх рівнів.
Наприклад:
Університети – Адміністрація;
Вищі навчальні заклади – Випускники;
Інститути – Вступні вимоги;
Школи-інтернати – Заходи безпеки;
Середні школи – Навчальні плани ;
Сільськогосподарські коледжі – Соціологічні аспекти;
Ліцеї – Професорсько-викладацький склад;
Гімназії – Медичне обслуговування;
Дошкільні навчальні заклади – Планування.
Категорія не містить:
- Заголовок Школи;
- Заголовки назв окремих навчальних закладів, які включені до списку ТП 009 Освітні
установи: окремі навчальні заклади.

А
$x Адміністрація (008)
$x Адміністрація $x Правові аспекти (геогр.) (008)
$x Акредитація (геогр.) (008)
$x Аудит (008)
$x Аудит $x Правові аспекти (геогр.) (008)
Б
$x Бухгалтерський облік (008)
$x Бухгалтерський облік $x Правові аспекти (геогр.) (008)
В
$x Виборча система (008)
$x Випускники (геогр.) (008)
$x Вступні вимоги (008)
$x Вступні іспити (008)
$x Вступні іспити $x Правові аспекти (геогр.) (008)
Д
$x Децентралізація (геогр.) (008)
Е
$x Екзамени (008)
$x Екзамени $x Правові аспекти (геогр.) (008)
$x Екзамени $x [предмет] (008)
З
$x Заходи безпеки (геогр.) (008)
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К
$x Корупція (геогр.) (008)
М
$x Медичне обслуговування (геогр.) (008)
Н
$x Навчальні плани (008)
$x Назва (008)
О
$x Об’єднання (геогр.) (008)
$x Оцінювання (008)
П
$x Планування (008)
$x Правові аспекти (геогр.) (008)
$x Професорсько-викладацький склад (008)
С
$x Символіка (008)
$x Соціологічні аспекти (008)
$x Стандарти (геогр.) (008)
Ф
$x Факультети, кафедри і т.п. (008)
$x Фінанси (008)
$x Фінанси $x Правові аспекти (геогр.) (008)
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ТП 009 Освітні установи: окремі навчальні заклади
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під назвами освітніх
установ.
Категорія містить:
- Окремі навчальні заклади всіх рівнів і всіх типів.
Наприклад:
«Києво-Могилянська академія», національний університет (Київ, Україна) – Випускники;
«Київський політехнічний інститут», національний технічний університет України
(Київ, Україна) – Адміністрація;
Український державний морський технічний університет (Миколаїв, Україна) –
Навчальні плани;
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка (Київ, Україна) – Професорськовикладацький склад.
Категорія не містить:
- Типи освітніх установ, які включені до списку ТП 008 Освітні установи: типи навчальних
закладів.
Зв’язок зі списком ТП 005 Організації.
Підзаголовки списку типових підзаголовків ТП 005 Організації, які використовуються під
назвами окремих організацій, також можуть застосовуватися під окремими освітніми установами,
у випадку, якщо не виникає ніяких протиріч.

А
$x Адміністрація (009)
$x Аспіранти (009)
Б
$x Бакалаври (009)
$x Баскетбол (009)
$x Бейсбол (009)
$x Благодійники (009)
$x Боротьба (009)
$x Будинки (009)
В
$x Відкритий прийом (009)
$x Випускники (геогр.) (009)
$x Волейбол (009)
$x Вступні вимоги (009)
$x Вступні іспити (009)
$x Вчені ступені (009)
Г
$x Гімнастика (009)
$x Гольф (009)
$x Гребля (009)
$x Гуртожитки (009)
Д
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$x Дипломні роботи (009)
$x Дипломні роботи $x [предмет] $x Написання та захист $v Посібники (009)
$x Дисертації (009)
$x Дисертації $x Написання та захист $v Посібники (009)
$x Дисертації $x [предмет] $x Написання та захист $v Посібники (009)
Е
$x Екзамени (009)
$x Екзамени $x Правові аспекти (геогр.) (009)
$x Екзамени $x [предмет] (009)
З
$x Заворушення, [дата] (009)
$x Заворушення (009)
М
$x Магістри (009)
$x Мова (009)
$x Музичні групи (009)
Н
$x Навчальні плани (009)
О
$x Оркестри (009)
П
$x Паркування (009)
$x Першокурсники (009)
$x Плавання (009)
$x Плата за навчання (009)
$x Професорсько-викладацький склад (009)
Р
$x Регбі (009)
С
$x Санітарний стан (009)
$x Символіка (009)
$x Система довіри (009)
(Прийом екзаменів на основі повної довіри до студентів відносно списування, використання
шпаргалок тощо.)
$x Спорт (009)
$x Стадіони (009)
$x Стипендіальні фонди, програми і т.п. (009)
$x Студентські містечка (009)
$x Студентський страйк, [дата] (009)
$x Студенти (009)
Т
$x Театри (009)
$x Теніс (009)
$x Треки та поля (009)
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Ф
$x Факультети, кафедри і т.п. (009)
$x Фінанси (009)
$x Футбол (009)
Х
$x Хокей (009)
$x Хори (009)
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ТП 010 Релігійні та чернечі ордени
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під назвами релігійних та
чернечих орденів.
Категорія містить:
- Релігійні та чернечі ордени усіх релігій, усталених як організації.
Наприклад:
Бенедиктинці – Духовне життя;
Кармеліти – Місії;
Василіяни – Освіта;
Йосифітки – Молитовники – Критика та аналіз.
Категорія не містить:
- Загальні заголовки на типи релігійних орденів.
Наприклад:
Релігійні ордени, військові;
Релігійні ордени.

Д
$x Духовне життя (010)
Л
$x Літургія (010)
$x Літургія $v Тексти (010)
М
$x Місії (геогр.) (010)
$v Молитовники $x Англійська мова [Німецька мова тощо] (010)
$x Молитовники $x Критика та аналіз (010)
О
$x Освіта (геогр.) (010)
П
$x Полемічна література $x Критика та аналіз (010)
Т
$x Теологія (010)
$x Традиції та практики (010)
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ТП 011 Назви географічних місць та адміністративних одиниць
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові підзаголовки під
заголовками назв географічних місць.
Категорія містить:
- Континенти, регіони, острови, країни, штати, провінції та еквівалентні їм юрисдикції.
Наприклад:
Європа – Географія;
Тихоокеанський регіон – Економічні умови;
Пасхи, острів – Клімат;
Україна – Адміністративно-територіальний поділ.
-

Округи, області, райони, місцеві юрисдикції більші, ніж міста.
Наприклад:
Київська область (Україна) – Карти;
Баришівський район (Київська область, Україна) – Асигнування та витрати.

-

Міста з прилеглими територіями, приміські території.
Наприклад:
Київ (Україна) – Назва – Походження;
Львів (Україна) – Архітектура.

- Території, що базуються на назвах міст, зниклі міста, частини міста, райони чи квартали.
Наприклад:
Оболонь (житловий масив : Київ, Україна) – У засобах масової інформації;
Червоногород (Тернопільська область, Україна) – Культура.
-

Парки, заповідники, вулиці, дороги.
Наприклад:
Вижницький заповідник (Чернівецька область, Україна) – Стан навколишнього
середовища;
Муравський шлях – Історія.

-

Території, назва яких базується на географічних об’єктах.

Деякі з підзаголовків можуть також використовуватись під назвами водних об’єктів (див. ТП
013 Водні об’єкти).
Категорія не містить:
- Назви небесних тіл та інших астрономічних об’єктів.
- Міжнародні організації.
- Корпоративні організації, що не мають юрисдикції.
Наприклад:
Співдружність Незалежних Держав.
-

Назви організацій, що є державними закладами, які контролюють парки і т.п.,
Наприклад:
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України (Київ, Україна).

А
$x Аграрна політика (011)
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$x Адміністративно-територіальний поділ (011)
$x Аеродослідження (011)
$x Аерознімки (011)
$x Анексія (011)
(Не використовується під містами.)
$x Археологічні дослідження (011)
$x Археологічні пам’ятки (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
ВТ $x Старожитності (011)
$x Археологічні пам’ятки $x Колекціонери та колекціонування (геогр.) (011)
(Використовується для робіт про колекціонерів археологічних пам’яток та історії
колекціонування. Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Археологічні пам’ятки, візантійські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Археологічні пам’ятки, кельтські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Археологічні пам’ятки, германські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Археологічні пам’ятки $x Колекціонування та зберігання (геогр.) (011)
(Використовується для робіт про методи колекціонування археологічних пам’яток. Не
використовується під назвами зниклих міст.)
$x Археологічні пам’ятки, римські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Археологічні пам’ятки, слов’янські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Археологічні пам’ятки, турецькі (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Археологічні пам’ятки, фінікійські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Архівні ресурси (011)
(Використовується для досліджень певної території на основі архівних матеріалів.)
$x Архітектура (011)
$x Асигнування та витрати (011)
$x Асигнування та витрати $x Вплив інфляції (011)
Б
$x Бібліотечні ресурси (011)
В
$x Валюта політика (011)
$x В екслібрисах (011)
$x Відкриття золота (011)
(Не використовується під назвами міст.)
$x Відкриття та дослідження (011)
$x Виверження, [дата] (011)
(Використовується під назвами вулканів.)
$x Виверження (011)
(Використовується під назвами вулканів.)
$x Висота над рівнем моря (011)
(Не використовується під містами.)
$x Внутрішня політика
У $x Політика та управління (011)
$x Воєнна політика (011)
$x Воєнна політика $x Релігійні аспекти (011)
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$x Воєнні відносини (геогр.) (011)
$x Воєнні відносини $z Зарубіжні країни (011)
$x Вулиці.
Г
$x Генеалогії $x Релігійні аспекти (011)
$x Географія (011)
$x Грошово-кредитна політика (011)
Д
$x Двір та придворні (011)
$x Двір та придворні $x Їжа (011)
$x Двір та придворні $x Мова (011)
$x Двір та придворні $x Одяг (011)
$x Демографічна політика (011)
$x Державна печатка (011)
$x Державні службовці (011)
$x Державні службовці $x Відпустки (011)
$x Державні службовці $x Заробітна плата (геогр.) (011)
$x Державні службовці $x Заробітна плата $x Регіональні відмінності (011)
$x Державні службовці $z Зарубіжні країни (011)
$x Державні службовці $z Зарубіжні країни $x Знання іноземних мов (011)
$x Державні службовці $x Нещасні випадки (011)
$x Державні службовці $x Плинність кадрів (011)
$x Державні службовці у відставці (011)
$x Дипломатичні відносини (011)
$x Дослідження (геогр.) (011)
Е
$x Екологічна політика (011)
$x Економічна інтеграція (011)
$x Економічна політика (011)
$x Економічні умови (011)
$x Економічні умови $y [період] $x Регіональні відмінності (011)
$x Економічні умови $x Регіональні відмінності (011)
$x Еміграція та імміграція (011)
$x Еміграція та імміграція $x Державна політика (011)
$x Еміграція та імміграція $x Економічні аспекти (011)
$x Еміграція та імміграція $x Релігійні аспекти (011)
$x Еміграція та імміграція $x Релігійні аспекти $x Баптисти [Католицька церква і т.д.] (011)
$x Еміграція та імміграція $x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство і т.д.] (011)
$x Еміграція та імміграція $x Соціальні аспекти (011)
$x Етнічна політика (011)
$x Етнічні відносини (011)
$x Етнічні відносини $x Економічні аспекти (011)
$x Етнічні відносини $x Політичні аспекти (011)
З
$x Залежність від [місце] (011)
$x Залежність від іноземних країн (011)
$x Зовнішня політика
У $x Міжнародні відносини (011)
$x Зовнішньоекономічна політика
У $x Міжнародні економічні відносини (011)
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І
$x Інтелектуальне життя (011)
$x Інформаційні служби (011)
$x Історіографія (011)
$x Історія (011)
$x Історія війська (011)
$x Історія війська $x Релігійні аспекти (011)
$x Історія $x Періодизація (011)
$x Історія $x Пророцтва (011)
$x Історія $x Релігійні аспекти (011)
$x Історія $x Релігійні аспекти $x Баптисти [Католицька церква і т.п.] (011)
$x Історія $x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство і т.п.] (011)
$x Історія $x Рухи за автономію та незалежність (011)
(Не використовується під назвами міст.)
$x Історія $x Філософія (011)
$x Історія церкви (011)
$x Історична географія (011)
К
$x Карти (011)
$x Клімат (011)
$x Колонізація (геогр.) (011)
$x Колонії (011)
([Назва країни]- Колонії може також використовуватися під тематичним заголовком,
наприклад, Освіта – Велика Британія – Колонії.)
$х Кордони (геогр.) (011)
$x Краєзнавство (011)
$x Краєзнавство $x Навчання та викладання (геогр.) (011)
$x Краєзнавство $x Предмети колекціонування (011)
$x Культура (011)
$x Культура $x Іноземні впливи (011)
$x Культура $x Філософія (011)
$x Культурна політика (011)
М
$x Міжнародна суспільна думка (011)
(Використовується тільки під країнами та територіями більшими, ніж країна.)
$x Міжнародні відносини (геогр.) (011)
(Використовується тільки під країнами та територіями більшими, ніж країна.)
НУ $x Зовнішня політика
$x Міжнародні відносини $x Католицька церква (011)
(Використовується тільки під країнами та територіями більшими, ніж країна.)
$x Міжнародні відносини $x Правові аспекти (011)
(Використовується тільки під країнами та територіями більшими, ніж країна.)
$x Міжнародні відносини $x Філософія (011)
(Використовується тільки під країнами та територіями більшими, ніж країна.)
$x Міжнародні економічні відносини (геогр.) (011)
НУ $x Зовнішньоекономічна політика
$x Міжнародний статус (011)
$x Мови (011)
$x Мови $x Політичні аспекти (011)
$x Мови $x Правові аспекти (011)
$x Мовна політика (011)
82

$x Морально-етичні умови (011)
Н
$x Навчання та викладання $x Правові аспекти (геогр.) (011)
$x Назва (011)
$x Назва $x Походження (011)
$x На поштових марках (011)
$x Народне ополчення (011)
$x Населення (011)
$x Населення $x Екологічні аспекти (011)
$x Населення $x Економічні аспекти (011)
$x На телебаченні (011)
$x Національна гвардія (011)
О
$x Оборона (011)
$x Оборона $x Економічні аспекти (011)
$x Оборона $x Правові аспекти (011)
$x Оборонна політика (011)
П
$x Подорожі (011)
$x Податкова політика (011)
$x Політика та управління (011)
НУ $x Внутрішня політика
$x Політика та управління $y [період] $x Філософія (011)
$x Політика та управління $x Філософія (011)
$x Правителі (011)
(Використовується для робіт про єдиновладних глав держав (королів, царів, султанів та інших
правлячих осіб певної території).
$x Правителі $x Вбивства (011)
$x Правителі $x Геральдика (011)
$x Правителі $x Діти (011)
$x Правителі $x Житла (011)
$x Правителі $x Зречення (011)
$x Правителі $x Коханки (011)
$x Правителі $x Міфологія (011)
$x Правителі $x Могили і т.п. (011)
$x Правителі $x Наслідування (011)
$x Правителі $x Освіта (011)
$x Правителі $x Повалення з престолу (011)
$x Правителі $x Подорожі (геогр.) (011)
$x Правителі $x Покровительство мистецтву (011)
$x Правителі $x Релігійні аспекти (011)
$x Правителі $x Смерть та поховання (011)
$x Прогнозування (011)
Р
$x Расові відносини (011)
$x Расові відносини $x Економічні аспекти (011)
$x Расові відносини $x Політичні аспекти (011)
$x Релігія (011)
$x Релігія $x Економічні аспекти (011)
$x Релігійне життя та традиції (011)
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С
$x Соціальна політика (011)
$x Соціальні умови (011)
$x Стан навколишнього середовища (011)
$x Старожитності (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
ШТ $x Археологічні пам’ятки
$x Старожитності, візантійські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Старожитності, германські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Старожитності, кельтські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Старожитності $x Колекціонери та колекціонування (геогр.) (011)
(Використовується для робіт про колекціонерів старожитностей та історії колекціонування. Не
використовується під назвами зниклих міст.)
$x Старожитності $x Колекціонування та зберігання (геогр.) (011)
(Використовується для робіт про методи колекціонування. Не використовується під назвами
зниклих міст.)
$x Старожитності, римські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Старожитності, слов’янські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Старожитності, турецькі (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$x Старожитності, фінікійські (011)
(Не використовується під назвами зниклих міст.)
$х Столиця (011)
$x Стратегічні аспекти (011)
$x Суспільна думка, австрійська [британська і т.д.] (011)
(Використовується тільки під країнами та територіями більшими, ніж країна.)
$x Суспільне життя та традиції (011)
Т
$x Територіальна експансія (011)
(Використовується тільки під країнами та територіями більшими, ніж країна.)
$x Території та володіння (011)
$x Території та володіння $x Політика та управління (011)
$x Територія (011)
$x Торгівля (геогр.) (011)
(Використовується для робіт про внутрішню та зовнішню торгівлю країни і т.п. Для робіт про
торгівлю між країнами, містами і т.п., використовується комбінація заголовків: [місце A] Торгівля - [місце B]; [місце B] – Торгівля - [місце A].
Для робіт про торгівлю між більше ніж 3 країнами використовується тематичний заголовок
Міжнародна торгівля.)
НУ $x Зовнішня торгівля
$x Внутрішня торгівля
$x Торговельна політика (011)
У
$x У засобах масової інформації (011)
$x У кінофільмах (011)
$x У літературі (011)
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$x У масовій культурі (011)
Ф
$x Фінансова політика (011)
Ю
$x Ювілеї, річниці і т.п. (011)
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ТП 012 Колонії
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові у предметних рубриках
після підзаголовка - Колонії.
1. Підзаголовок – Колонії.
Підзаголовок - Колонії використовується під назвами країн для документів, у яких йдеться про
колонії, що належать і управляються якоюсь країною.
Наприклад:
Франція – Колонії;
Японія – Колонії;
Рим – Колонії.
Підзаголовок - Колонії не використовується для документів, у яких йдеться про конкретну
окрему колонію. У таких випадках заголовком предметної рубрики записують назву колонії з
відповідним підзаголовком, або актуальну тему, що поділяється географічно.
Наприклад:
Індія – Політика та управління – 1919-1947;
Поштові марки – Індія.
2. [Тема] - [Країна] – Колонії.
Тематичні заголовки, що підрозділяються географічно, можуть також мати підзаголовок –
Колонії.
Наприклад:
Села – Велика Британія – Колонії;
Міста – Велика Британія – Колонії.
3. [Країна] - Колонії.
Заголовки типу [Країна] – Колонії можуть підрозділятися тематичними і широкими
регіональними географічними підзаголовками, список яких наведено нижче.
Наприклад:
Італія – Колонії – Торгівля;
Німеччина – Колонії – Африка;
Франція – Колонії – Океанія – Економічні умови.
4. Підзаголовок – Політика та управління.
Підзаголовок - Політика та управління не використовується в рубриці типу [Країна] –
Колонії. Для загальної колоніальної політики й врядування, використовують підзаголовок Адміністративне управління.
Наприклад:
Португалія – Колонії – Адміністративне управління;
Велика Британія – Колонії – Америка – Адміністративне управління.

ГЕОГРАФІЧНІ ПІДЗАГОЛОВКИ
$z Азія (012)
$z Америка (012)
$z Африка (012)
$z Океанія (012)
ТЕМАТИЧНІ ПІДЗАГОЛОВКИ
А
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$x Адміністративне управління (012)
В
$x Відкриття та дослідження (012)
Г
$x Географія (012)
Д
$x Державні службовці (012)
Е
$x Економічна політика (012)
$x Економічні умови (012)
$x Еміграція та імміграція (012)
І
$x Історія (012)
К
$x Кордони (геогр.) (012)
Н
$x Населення (012)
О
$x Оборона (012)
П
$x Подорожі (012)
Р
$x Расові відносини (012)
$x Релігія (012)
$x Релігійне життя та традиції (012)
С
$x Соціальна політика (012)
$x Соціальні умови (012)
$x Суспільне життя та традиції (012)
Т
$x Торгівля (геогр.) (012)
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ТП 013 Водні об’єкти
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під назвами окремих
водних об’єктів.
Категорія містить:
- Океани, моря, затоки, річки, озера, штучно створені озера, водосховища, дельти річок,
каналів.
Наприклад:
Атлантичний океан – Навігація;
Керченська протока (Україна) – Навігація;
Дніпро (ріка : Україна) – Водні угіддя;
Суецький канал (Єгипет) – Утилізація відходів;
Байкал (озеро : Росія) – Регулювання;
Волга (дельта ріки) – Удобрення.
Категорія не містить:
- Заголовки, що позначають збірні поняття водних об’єктів.
Наприклад:
Озера;
Ріки;
Моря.
Зв’язок зі списком ТП 011 Назви географічних місць та адміністративних одиниць.
Підзаголовки, які використовуються під назвами місць (ТП 011 Назви географічних місць та
адміністративних одиниць), можуть також використовуватися під назвами водних об’єктів. Цей
список містить додаткові підзаголовки, авторизовані для використання тільки під окремими
водними об’єктами.

В
$x Водні угіддя (013)
К
$x Каналізування (013)
$x Канали (013)
Н
$x Навігація (013)
$x Навігація $x Правові аспекти (013)
$x Намита площина (013)
Р
$x Регулювання (013)
У
$x Удобрення (013)
$x Утилізація відходів (013)
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ТП 014 Мови
Наведені нижче підзаголовки застосовуються під мовами.
Категорія містить:
- Окремі мови та групи мов, разом з діалектами та штучними мовами.
Наприклад:
Українська мова – Алфавіт;
Слов’янські мови – Афікси;
Індоєвропейські мови – Походження;
-

Рубрики, сформовані із використанням типового підзаголовка – Мови під етнічними
групами та назвами країн, міст і т.п.
Наприклад:
Україна – Мови – Жаргон.

Категорія не містить:
Заголовок Мова та мови.

А
$x Абетка
У $x Алфавіт (014)
$x Абзаци (014)
$x Абсолютні конструкції (014)
НУ Конструкції, абсолютні
$x Ад’єктивація (014)
$x Азбука
У $x Алфавіт (014)
$x Акроніми (014)
$x Акцент (014)
$x Алфавіт (014)
НУ $x Азбука
$x Абетка
$x Алфавіт $x Релігійні аспекти (014)
$x Алфавіт $x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство тощо] (014)
$x Аналіз зв’язного мовлення (014)
$x Аналогія (014)
$x Анафора (014)
$x Антоніми (014)
$x Артиклі (014)
$x Архаїзми (014)
$x Афікси (014)
ВТ $x Префікси
$x Суфікси
Б
$x Безпідметні конструкції (014)
НУ $x Конструкції, безпідметні
$x Безсполучниковий зв'язок (014)
В
$x Варіації (геогр.) (014)
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$x Вживання (014)
$x Відміни (014)
$x Відмінки (014)
$x Відродження (014)
$x Віршування (014)
$x Вигуки (014)
$x Визначеність (014)
$x Вимова (014)
$x Вимова іноземців (014)
$x Вказівні займенники (014)
НУ $x Займенники, вказівні
$x Вокалізація (014)
$x Вплив на іноземні мови (014)
$x Вплив на французьку мову [італійську мову тощо] (014)
$x Вставні конструкції (014)
НУ $x Конструкції, вставні
Г
$x Генеративна граматика (014)
НУ $x Граматика, генеративна
$x Герундії (014)
$x Герундиви (014)
$x Голосні (014)
$x Граматика (014)
$x Граматика $x Теорія (014)
$x Граматика відмінків (014)
$x Граматика, генеративна
У $x Генеративна граматика (014)
$x Граматика залежностей (014)
$x Граматика, історична
У $x Історична граматика (014)
$x Граматика, категоріальна
У $x Категоріальна граматика (014)
$x Граматика, порівняльна
У $x Порівняльна граматика (014)
$x Граматика, релятивістська
У $x Релятивістська граматика (014)
$x Граматичні категорії (014)
$x Граматичний аналіз (014)
$x Графеми (014)
Д
$x Діакритики (014)
$x Діалекти (геогр.) (014)
$x Діалекти $x Граматика (014)
$x Діалекти $x Дослідження (геогр.) (014)
$x Діалекти $x Дослідження $x Правові аспекти (геогр.) (014)
$x Діалекти $x Лексикологія (014)
$x Діалекти $x Морфологія (014)
$x Діалекти $x Синтаксис (014)
$x Діалекти $x Фонетика (014)
$x Діалекти $x Фонологія (014)
$x Діалектологія (014)
$x Дієприкметник (014)
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$x Дієприслівник (014)
$x Дієслова, допоміжні
У $x Допоміжні дієслова (014)
$x Дієслово (014)
$x Дієслівні фрази (014)
$x Дієслівні форми (014)
$x Дійсний спосіб (014)
$x Дикція (014)
$x Дисиміляція (014)
$x Дискурс, непрямий
У $x Непрямий дискурс (014)
$x Дифтонги (014)
$x Довгота звука (014)
$x Додаток (014)
$x Додаток, непрямий
У $x Непрямий додаток (014)
$x Додаток, прямий
У $x Прямий додаток (014)
$x Допоміжні дієслова (014)
НУ $x Дієслова, допоміжні
$x Допустові речення (014)
Е
$x Евфемізми (014)
$x Екзистенціальні конструкції (014)
НУ $x Конструкції, екзистенціальні
$x Елізія (014)
$x Еліпсис (014)
$x Енклітика (014)
$x Епітети (014)
$x Епоніми (014)
$x Ергативні конструкції (014)
НУ $x Конструкції, ергативні
$x Етимологія (014)
$x Етимологія $x Назви (014)
Ж
$x Жаргон (014)
НУ $x Сленг
$x Жаргон, управлінський
У $x Управлінський [Бібліотечний, Шахтарський і т.д.] жаргон (014)
З
$x Займенник (014)
$x Займенники, вказівні
У $x Вказівні займенники (014)
$x Займенники, питальні
У $x Питальні займенники (014)
$x Займенники, присвійні
У $x Присвійні займенники (014)
$x Заперечення (014)
$x Збільшувальні суфікси (014)
НУ $x Суфікси, збільшувальні
$x Збірні іменники (014)
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НУ $x Іменники, збірні
$x Звуки, носові
У $x Носові звуки (014)
$x Звуконаслідувальні слова (014)
$x Зменшувальні суфікси (014)
НУ $x Суфікси, зменшувальні
$x Зміна форми слова (014)
$x Зникнення (014)
І
$x Ідіоми (014)
$x Іменник (014)
$x Іменникові словосполучення (014)
НУ $x Словосполучення, іменникові
$x Інтонація (014)
$x Іменники, збірні
У $x Збірні іменники (014)
$x Інфінітивні конструкції (014)
НУ $x Конструкції, інфінітивні
$x Інфінітив (014)
$x Інфікс (014)
$x Іншомовні елементи (014)
$x Іншомовні елементи $x Французька мова [Грецька мова і т.д.] (014)
$x Іншомовні слова та вирази (014)
$x Іншомовні слова та вирази $x Арабська мова [Італійська мова і т.д.] (014)
$x Історія (014)
$x Історична граматика (014)
НУ $x Граматика, історична
$x Історична лексикологія (014)
НУ $x Лексикологія, історична
$x Історична семантика (014)
НУ $x Семантика, історична
$x Історична фонологія (014)
НУ $x Фонологія, історична
К
$x Катафора (014)
$x Категоріальна граматика (014)
НУ Граматика, категоріальна
$x Каузальність (014)
$x Квантифікатори (014)
$x Клітика (014)
(Слово, яке при вимові зливається із сусіднім словом, наприклад, прийменник «в».)
$x Конструкції, абсолютні
У $x Абсолютні конструкції (014)
$x Конструкції, безпідметні
У $x Безпідметні конструкції (014)
$x Конструкції, вставні
У $x Вставні конструкції (014)
$x Конструкції, екзистенціальні
У $x Екзистенціальні конструкції (014)
$x Конструкції, ергативні
У $x Ергативні конструкції (014)
$x Конструкції, інфінітивні
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У $x Інфінітивні конструкції (014)
$x Конструкції, локативні
У $x Локативні конструкції (014)
$x Конструкції, підрядні
У $x Підрядні конструкції (014)
$x Конструкції, сурядні
У $x Сурядні конструкції (014)
$x Конструкції, тимчасові
У $x Тимчасові конструкції (014)
$x Контекст (014)
Л
$x Лабіальність (014)
$x Лексикографія (014)
$x Лексикологія (014)
$x Лексикологія, історична
У $x Історична лексикологія (014)
$x Локативні конструкції (014)
НУ $x Конструкції, локативні
М
$x Маркованість(014)
$x Машинний переклад (геогр.) (014)
НУ $x Переклад, машинний
$x Метоніми (014)
$x Метрика та ритміка (014)
$x Модальність (014)
$x Морфеми (014)
$x Морфологія (014)
$x Морфофонеми (014)
$x Морфосинтакс (014)
Н
$x Навчання та викладання (геогр.) (014)
$x Навчання та викладання $x Аудіовізуальні засоби (014)
$x Навчання та викладання $x Безперервна освіта (геогр.) (014)
$x Навчання та викладання $x Вища освіта (геогр.) (014)
$x Навчання та викладання $x Дистанційна освіта (геогр.) (014)
$x Навчання та викладання $x Дошкільна освіта (геогр.) (014)
$x Навчання та викладання $x Заочна освіта (геогр.) (014)
$x Навчання та викладання $x Іноземці (014)
$x Навчання та викладання $x Іноземці $x Аудіовізуальні засоби (014)
$x Навчання та викладання $x Методика (014)
$x Навчання та викладання $x Початкова освіта (геогр.) (014)
$x Навчання та викладання $x Середня освіта (геогр.) (014)
$x Наголоси та наголошення (014)
$x Наказовий спосіб (014)
$x Невідмінювані слова (014)
$x Непристойні слова (014)
$x Непрямий дискурс (014)
НУ $x Дискурс, непрямий
$x Непрямий додаток (014)
НУ $x Додаток, непрямий
$x Неологізми (014)
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$x Носові звуки (014)
НУ $x Звуки, носові
О
$x Оволодіння (014)
$x Однокореневі слова (014)
$x Однокореневі слова $x Російська мова [Німецька мова і т.д.] (014)
$x Односкладові слова (014)
$x Омоніми (014)
$x Орфографія та правопис (014)
$x Особа (014)
П
$x Палаталізація (014)
$x Паралелізм (014)
$x Парафраза (014)
$x Пароніми (014)
$x Пасивний стан (014)
$x Переклад (геогр.) (014)
$x Переклади французькою [німецькою і т.п.] (014)
$x Переклад, машинний
У $x Машинний переклад (геогр.) (014)
$x Підрядні конструкції (014)
НУ $x Конструкції, підрядні
$x Писемність (014)
$x Питальні займенники (014)
НУ $x Займенники, питальні
$x Подвоєння (014)
$x Поділ на склади (014)
$x Полісемія (014)
$x Помилки вживання (014)
$x Порівняльна граматика (014)
НУ $x Граматика, порівняльна
$x Порівняльна граматика $x Французька мова [Латинська мова і т.д.] (014)
$x Порівняльна фонологія (014)
НУ $x Фонологія, порівняльна
$x Порівняльна фонологія $x Французька мова [Німецька мова і т.д.] (014)
$x Порівняльні речення (014)
НУ $x Речення, порівняльні
$x Порівняння (014)
$x Порядок слів у реченні (014)
$x Постпозиція (014)
$x Походження (014)
$x Препозиційні фрази (014)
$x Препозиція (014)
$x Префікси (014)
$x Приголосні звуки (014)
$x Придих (014)
$x Прийменники (014)
$x Прикладка (014)
$x Прикметник (014)
$x Присвійні займенники (014)
НУ $x Займенники, присвійні
$x Прислівник (014)
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$x Прислівникові звороти (014)
$x Провінціалізми (геогр.) (014)
$x Просодія (014)
$x Просодія $x Аналіз (014)
$x Прямий додаток (014)
НУ $x Додаток, прямий
$x Пунктуація (014)
Р
$x Релігійні аспекти $x Баптисти [Католицька церква тощо] (014)
$x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство тощо] (014)
$x Релятивістська граматика (014)
НУ $x Граматика, релятивістська
$x Реформування (014)
$x Речення (014)
$x Речення, порівняльні
У $x Порівняльні речення (014)
$x Речення, складні
У $x Складні речення (014)
$x Речення, складнопідрядні
У $x Складнопідрядні речення (014)
$x Речення, складносурядні
У $x Складносурядні речення (014)
$x Рід (014)
$x Рима (014)
$x Ритм (014)
$x Риторика (014)
$x Розбірливість мовлення (014)
С
$x Семантика (014)
$x Семантика, історична
У $x Історична семантика (014)
$x Синоніми (014)
$x Синтаксис (014)
$x Складні речення (014)
ВТ $x Складнопідрядні речення
$x Складносурядні речення
НУ $x Речення, складні
$x Складнопідрядні речення (014)
Ш $x Складні речення
НУ $x Речення, складнопідрядні
$x Складносурядні речення
Ш $x Складні речення
НУ $x Речення, складносурядні
$x Складні слова (014)
$x Скорочення (014)
$x Сленг
У $x Жаргон (014)
$x Словниковий склад (014)
$x Словосполучення, іменникові
У $x Іменникові словосполучення (014)
$x Словотворення (014)
$x Службові слова (014)
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$x Соціальні аспекти (геогр.) (014)
$x Сполучники (014)
$x Спосіб (014)
$x Стан (Граматична категорія)(014)
$x Стандартизація (014)
$x Стилі (014)
$x Суплетивність (014)
$x Сурядні конструкції (014)
НУ $x Конструкції, сурядні
$x Суфікси (014)
$x Суфікси, збільшувальні
У $x Збільшувальні суфікси (014)
$x Суфікси, зменшувальні
У $x Зменшувальні суфікси (014)
Т
$x Тексти $x Датування (014)
$x Темп (014)
$x Тимчасові конструкції (014)
НУ $x Конструкції, тимчасові
$x Транзитивність (014)
$x Транскрипції, фонетичні
У $x Фонетичні транскрипції (014)
$x Транскрипція (геогр.) (014)
$x Транслітерація (014)
$x Транслітерація корейською [російською і т.п.] (014)
$x Трансмутація (014)
У
$x Узгодження (014)
$x Умляут (014)
$x Умовний спосіб (014)
$x Управління (014)
$x Управлінський [Бібліотечний, Шахтарський і т.д.] жаргон (014)
НУ $x Жаргон, управлінський
Ф
$x Фігури мовлення (014)
$x Фонематика (014)
$x Фонетичні транскрипції (014)
НУ $x Транскрипції, фонетичні
$x Фонетика (014)
$x Фонологія (014)
$x Фонологія, історична
У $x Історична фонологія (014)
$x Фонологія, порівняльна
У $x Порівняльна фонологія (014)
$x Форми звертання (014)
$x Фразеологія (014)
Х
$x Хіатус (014)
Ч
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$x Час (014)
$x Частини мови (014)
$x Частки (014)
$x Частотність слів (014)
$x Чергування голосних (014)
$x Число (014)
$x Числівники (014)
Ш
$x Шанобливі звертання (014)
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ТП 015 Література окремими мовами
Подані нижче підзаголовки можуть використовуватись як типові у предметних рубриках під
заголовками для літератур окремими мовами.
Категорія містить:
- Окремі літератури та жанри цих літератур.
Наприклад:
Шведська література – Критика та аналіз;
Драма, українська – Класичні впливи;
Епічна поезія, фінська – Теми, мотиви;
Оповідання, китайські – Даосистські впливи.
-

Назви регіонів та країн, що мають типовий підзаголовок – Літератури.
Наприклад:
Європа – Літератури – Взаємозв’язки.

Категорія не містить:
- Загальний заголовок Література.
-

Загальні заголовки для жанрів без уточнення прикметником.
Наприклад:
Драма;
Поезія.

Розміщення у рубриці:
Типові підзаголовки із цього списку можуть розміщуватися у рубриці:
- Одразу після заголовка.
Наприклад:
Українська література – Критика та аналіз.
-

Після хронологічного підзаголовка.
Наприклад:
Українська література – 19 ст. – Критика та аналіз.

-

Після географічного підзаголовка.
Наприклад:
Українська література – Канада – Критика та аналіз.

А
$x Африканські [Американські, Російські, Італійські тощо] впливи (015)
Б
$x Буддистські [Християнські тощо] впливи (015)
В
$x Взаємозв’язки (015)
Д
$x Даосистські впливи (015)
$x Джерела (015)
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Е
$x Експлікація (015)
З
$x Західні впливи (015)
К
$x Класичні впливи (015)
$x Конфуціанські впливи (015)
$x Критика та аналіз (015)
$x Критика та тлумачення текстів (015)
Н
$x Навчання та викладання (015)
П
$x Періодизація (015)
$x Переклади $x Критика та аналіз (015)
$x Переклади французькою [німецькою тощо] (015)
$x Переклади французькою [німецькою тощо] $x Критика та аналіз (015)
$x Перші видання (015)
$x Публікація (геогр.) (015)
H
$x Радянські впливи (015)
$x Рукописи (015)
C
$x Середземноморські впливи (015)
$x Середньовічні впливи (015)
$x Слов’янські впливи (015)
Т
$x Теми, мотиви (015)
Ц
$x Цензура (геогр.) (015)
Ш
$x Шаманістичні впливи (015)
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ТП 016 Літературні твори, введені під автором
Подані нижче підзаголовки можуть використовуватись як типові у предметних рубриках під
уніфікованими назвами літературних творів чи частин творів, що заведені під автором.
Наприклад:
Гончар, Олесь Терентійович, 1918-1995. Собор – Видання;
Данте Аліг’єрі, 1265-1321. Божественна комедія – Ілюстрації;
Толстой, Лев Миколайович, граф, 1828-1910. Війна і мир – Персонажі.
Для підзаголовків, що використовуються під літературними творами, що введені прямо під
назвою без зазначення автора, разом із анонімними чи творами багатьох авторів (дивитись список
ТП 017 Літературні твори, введені під назвою).
Підзаголовки, що використовуються під літературними творами, введеними під авторами,
тісно пов’язані з підзаголовками, що використовуються під іменами окремих авторів.
Для загальних критичних та аналітичних творів, призначається заголовок, що не має
підзаголовків.
Наприклад:
Шевченко, Тарас Григорович, 1814-1861. Кобзар.

В
$x Видання (016)
Е
$x Екранізації (016)
І
$x Ілюстрації (016)
К
$x Критика та тлумачення тексту (016)
М
$x Мова та стиль (016)
П
$x Пародії (016)
$x Персонажі (016)
$x Персонажі $x Діти [Жінки, Українці, Фізики тощо] (016)
Т
$x Театральні постановки (016)
У
$x У живописі (016)
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ТП 017 Літературні твори, введені під назвою
Подані нижче підзаголовки можуть використовуватись як типові у предметних рубриках на
літературні твори, що введені під назвами.
Категорія містить:
- Літературні твори, що введені прямо під уніфікованими назвами, разом із анонімними
авторами та творами багатьох авторів
Наприклад:
Тисяча і одна ніч – Видання;
Пісня про Роланда – Мова та стиль;
Слово о полку Ігоревім – Значимість.
Категорія не містить:
- Анонімні сакральні класичні твори. Типові підзаголовки для таких творів дивитися у
списку ТП 018 Сакральні твори.
Наприклад:
Біблія;
Коран;
Веди.
-

Літературні твори, введені під автором (дивитись список ТП 016 Літературні твори,
введені під автором.)

У предметних рубриках на літературні твори не використовується підзаголовок – Критика та
аналіз. Як предметний заголовок, призначається уніфікована назва літературного твору без
підзаголовка.

А
$x Авторство (017)
В
$x Видання (017)
Е
$x Екранізації (017)
З
$x Значимість (017)
І
$x Ілюстрації (017)
К
$x Критика та тлумачення тексту (017)
М
$x Мова та стиль (017)
П
$x Пародії (017)
$x Переклади $x Критика та аналіз (017)
$x Переклади англійською [російською, французькою тощо] $x Критика та аналіз (017)
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$x Персонажі (017)
Т
$x Театральні постановки (017)
У
$x У живописі (017)
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ТП 018 Сакральні твори
Подані нижче підзаголовки можуть використовуватись як типові під назвами сакральних
творів.
Категорія містить:
- Уніфіковані назви сакральних творів та священних книг усіх релігій, разом із окремими їх
частинами.
Наприклад:
Біблія – Версії;
Біблія. Новий Заповіт – Баптистські версії;
Талмуд – Герменевтика;
Коран – Критика та тлумачення тексту ;
Веди – Навчання та викладання.
-

Уніфіковані назви апокрифічних творів.
Наприклад:
Апокаліпсис Авраама – Критика та інтерпретація;
Ходіння Богородиці по муках – Докази достовірності.

Категорія не містить
- Заголовки окремих несакральних літургійних чи теологічних творів.
Типові підзаголовки, що використовуються для світських літературних творів, введених під
уніфікованою назвою – дивитись список ТП 016 Літературні твори, введені під назвою.

А
$x Авторство (018)
$x Авторство $x Дата авторства (018)
$x Алегоричні інтерпретації (018)
НУ Інтерпретації, алегоричні
Б
$x Баптистські версії (018)
НУ $x Версії, баптистські
$x Бахаїв, інтерпретації (018)
НУ $x Інтерпретації бахаїв
$x Буддистські інтерпретації (018)
НУ $x Інтерпретації, буддистські
В
$x Версії (018)
$x Версії, африканські [слов’янські, індійські тощо] (018)
$x Версії, баптистські
У $x Баптистські версії (018)
$x Версії, гусистські
У $x Гусистські версії (018)
$x Версії, католицькі
У $x Католицькі версії (018)
$x Версії свідків Ієгови (018)
$x Видання, особливі (018)
$x Використання (018)
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$x Використання у гімнах (018)
НУ $x Гімни $x Використання
$x Використання у проповідях (018)
НУ $x Проповіді $x Використання
$x Вплив на західну культуру (018)
$x Вплив на класичну культуру (018)
$x Вплив на літературу [театр, мистецтво, живопис тощо] (геогр.) (018)
$x Вплив на середньовічну культуру (018)
$x Вплив на слов’янську культуру (018)
$x Вплив на сучасну культуру (018)
Г
$x Географія (018)
$x Герменевтика (018)
(Критичні роботи про герменевтику (тлумачення) сакральних творів)
$x Гімни $x Використання
У $x Використання у гімнах (018)
$x Гусистські версії (018)
НУ $x Версії, гусистські
Д
$x Для дітей (геогр.) (018)
$x Для підлітків (геогр.) (018)
$x Докази достовірності (018)
З
$x Запам’ятовування (018)
$x Зв'язок із Євангелієм від Матфея [Марка тощо (будь-яка частина Біблії)] (018)
$x Зв'язок із Новим Завітом (018)
$x Зв'язок із Старим Завітом (018)
$x Значимість (018)
І
$x Індуські інтерпретації (018)
НУ $x Інтерпретації, індуські
$x Інтерпретації, алегоричні
У $x Алегоричні інтерпретації (018)
$x Інтерпретації бахаїв
У $x Бахаїв, інтерпретації (018)
$x Інтерпретації, буддистські
У $x Буддистські інтерпретації (018)
$x Інтерпретації, індуські
У $x Індуські інтерпретації (018)
$x Інтерпретації, ісламські
У $x Ісламські інтерпретації (018)
$x Ісламські інтерпретації (018)
НУ $x Інтерпретації, ісламські
$x Історіографія (018)
$x Історія (018)
$x Історія біблійних подій (018)
К
$x Канонічне тлумачення (018)
НУ $x Тлумачення, канонічне
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$x Католицькі версії (018)
НУ $x Версії, католицькі
$x Коментарі $x Критика та аналіз (018)
$x Критика суспільними науками (геогр.) (018)
$x Критика, структуралістична
У $x Структуралістична критика (геогр.) (018)
$x Критика та інтерпретація (геогр.) (018)
$x Критика та інтерпретація $x Історія (018)
$x Критика та тлумачення тексту (018)
(Критичні роботи, що тлумачать текст сакральних творів)
Л
$x Література, полемічна $x Критика та аналіз
У $x Полемічна література $x Критика та аналіз (018)
$x Літургійне використання (геогр.) (018)
М
$x Мнемонічні засоби (018)
$x Мова та стиль (018)
$x Молитви $x Критика та аналіз (018)
Н
$x Навчання та викладання (геогр.) (018)
$x Навчання та викладання $x Баптисти [Католицька церква тощо] (018)
$x Назви книг (018)
П
$x Перевидання $x Критика та інтерпретація (018)
$x Передбачення (018)
$x Передбачення $x [предмет передбачення] (018)
$x Перекази $x Критика та аналіз (018)
$x Перекази, англійські [французькі, українські тощо] $x Критика та аналіз (018)
$x Переклади (018)
$x Полемічна література $x Критика та аналіз (018)
НУ $x Література, полемічна $x Критика та аналіз
$x Примірники, особливі (018)
(Підзаголовок використовується для робіт про особливі примірники сакрального твору, наприклад, із
особистими примітками на полях.)
$x Притчі (018)
$x Проповіді $x Використання
У $x Використання у проповідях (018)
$x Психологічні аспекти (018)
$x Публікація та розповсюдження (геогр.) (018)
Р
$x Рукописи (018)
$x Рукописи, англійські [латинські, старослов’янські, арамійські тощо] (018)
С
$x Старожитності (018)
$x Структуралістична критика (геогр.) (018)
НУ $x Критика, структуралістична
Т
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$x Термінологія (018)
$x Термінологія $x Вимова (018)
$x Теологія (018)
$x Тлумачення, канонічне
У $x Канонічне тлумачення (018)
У
$x У літературі (018)
Ф
$x Філософія (018)
Ч
$x Читання (геогр.) (018)
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ТП 019 Релігії
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під назвами релігій.
Категорія містить:
- Назви релігій, разом із їх сектами та конфесіями.
Наприклад:
Індуїзм – Місії;
Міжнародне товариство свідомості Крішни – Благодійні заклади;
Іслам – Дисципліна;
Іудаїзм – Взаємозв’язки – Християнство;
Джаїзм – Психологія;
Синтоїзм – Доктрини;
Суфізм – Традиції та практики.
Категорія не містить:
- Заголовок Християнство (підзаголовки для заголовка Християнство дивитись в
авторитетному файлі).
-

Християнські конфесії та секти (типові підзаголовки для християнських конфесій та сект
дивитись у списку ТП 020 Християнські конфесії).

-

Назви окремих релігійних та чернечих орденів (підзаголовки для назв окремих релігійних та
чернечих орденів дивитись у списку ТП 010 Релігійні та чернечі ордени).

-

Назви окремих церков, релігійних громад тощо.

-

Предметні заголовки на релігійні рухи.

А
$x Апологетичні твори $x Критика та аналіз (019)
Б
$x Благодійні заклади (019)
В
$x Взаємозв’язки (019)
$x Взаємозв’язки $x Християнство [Іслам тощо] (019)
$x Віросповідання (019)
Д
$x Дисципліна (019)
$x Доктрини (019)
Л
$x Лексикографія (019)
$x Література, полемічна $x Критика та аналіз
У $x Полемічна література $x Критика та аналіз (019)
$x Літургічні об’єкти (геогр.) (019)
М
$x Місії (геогр.) (019)
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$v Молитовники $x Англійська мова [Німецька мова тощо] (019)
$x Молитовники $x Критика та аналіз (019)
П
$x Полемічна література $x Критика та аналіз (018)
НУ $x Література, полемічна $x Критика та аналіз
$x Політичні аспекти (геогр.) (019)
$x Походження (019)
$x Проповіді $x Критика та аналіз (019)
$x Психологія (019)
Р
$x Ритуали (019)
$x Ритуали $x Тексти (019)
$x Ритуали $x Тексти $x Критика та аналіз (019)
С
$x Сакральні книги $x Герменевтика (019)
$x Сакральні книги $x Зберігання (геогр.) (019)
$x Сакральні книги $x Мова та стиль (019)
$x Сутність та дух (019)
Т
$x Традиції та практики (019)
У
$x Управління (019)

108

ТП 020 Християнські конфесії
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під усіма назвами
християнських конфесій та сект.
Категорія містить:
- Назви християнських конфесій та сект у формі заголовків організацій (610 поле).
Наприклад:
Українська православна церква;
Українська греко-католицька церква.
-

Назви християнських конфесій та сект у формі загальних предметних заголовків (650
поле).
Наприклад:
Баптисти.

Категорія не містить:
Загальні заголовки Християнські секти та Протестантські церкви.
-

Назви окремих церков, релігійних громад, єпархій тощо.

-

Назви окремих релігійних та чернечих орденів (підзаголовки для назв окремих релігійних
та чернечих орденів дивитись у списку ТП 010 Релігійні та чернечі ордени).

-

Назви релігій (підзаголовки для заголовків релігій дивитись у списку ТП 019 Релігії).

А
$x Апологетичні твори $x Критика та аналіз (020)
Б
$x Благодійні заклади (020)
В
$x Взаємозв’язки (020)
$x Взаємозв’язки $x Буддизм [Іудаїзм тощо] (020)
$x Взаємозв’язки $x Євангелістські церкви (020)
$x Взаємозв’язки $x Лютеранська церква [П’ятидесятники тощо] (020)
$x Взаємозв’язки $x Протестантські церкви (020)
$x Віросповідання $x Критика та аналіз (020)
$x Видавнича діяльність (геогр.) (020)
Г
$x Гімни $x Критика та аналіз (020)
Д
$x Дипломатична місія (020)
$x Дисципліна (020)
$x Доктрини (020)
$x Доктрини $x Історія (020)
$x Духовенство (020)
$x Духовенство $x Зняття з посади (020)
$x Духовенство $x Позбавлення сану (020)
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$x Духовенство $x Призначення на посаду та вибори (020)
Е
$x Експериментальна літургія (020)
Є
$x Єпархії (геогр.) (020)
$x Єпископи (020)
$x Єпископи $x Призначення на посаду та вибори (020)
І
$x Історія (020)
К
$x Катехізиси $x Критика та аналіз (020)
Л
$x Література, полемічна $x Критика та аналіз
У $x Полемічна література $x Критика та аналіз (020)
$x Літургічні об’єкти (геогр.) (020)
$x Літургія (020)
$x Літургія $x Тексти $x Критика та аналіз (020)
$x Літургія $x Теологія (020)
М
$x Міжнародні відносини (геогр.) (020)
$x Місії (геогр.) (020)
$v Молитовники $x Англійська мова [Німецька мова тощо] (020)
$x Молитовники $x Критика та аналіз (020)
$x Музеї (геогр.) (020)
Н
$x Назва (020)
$x Наймані працівники (020)
$x На поштових марках (020)
О
$x Освіта (геогр.) (020)
П
$x Парафії (геогр.) (020)
$x Полемічна література $x Критика та аналіз (020)
НУ $x Література, полемічна $x Критика та аналіз
$x Політична діяльність (020)
$x Проповіді $x Критика та аналіз (020)
Т
$x Традиції та практики (020)
У
$x У кінофільмах (020)
$x У літературі (020)
$x У мистецтві (020)
$x Управління (020)
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Ф
$x Фінанси (020)
Ч
$x Членство (020)
Ю
$x Ювілеї, річниці і т.п. (020)
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ТП 021 Мистецтво
Подані нижче підзаголовки можуть використовуватись як типові у предметних рубриках під
окремими видами мистецтв.
Наприклад:
Образотворче мистецтво – Копіювання;
Мистецтво, українське – Теми, мотиви;
Скульптура, японська – Іноземні впливи.

А
$x Авторство (021)
В
$x Вплив на письменників [будь-який інший клас осіб] (геогр.) (021)
$x Вплив на письменників, українських [американських тощо] (геогр.) (021)
$x Вплив на російську літературу [будь-яка інша галузь чи дисципліна] (геогр.) (021)
$x Вплив на суспільне життя (геогр.) (021)
Е
$x Експертиза (геогр.) (021)
З
$x Збереження та реставрація (021)
І
$x Іноземні впливи (021)
К
$x Копії (021)
О
$x Оцінювання (геогр.) (021)
П
$x Підробки (геогр.) (021)
Р
$x Репродукції (021)
Т
$x Техніка (021)
$x Теми, мотиви (021)

112

ТП 022 Тварини
Наведені нижче підзаголовки застосовуються під назвами та науковими термінами, що
позначають окремих тварини та групи тварин на всіх таксономічних рівнях.
Категорія містить:
- Тварин у їх звичному (дикому) стані, та тих, що були вирощені чи доглянуті людьми.
Наприклад:
Вовки – Анатомія;
Двокрилі – Географічне поширення;
Блакитний тунець – Аналіз життєздатності популяції;
Медоносна бджола – Визначення віку;
Лабораторні тварини – Психологічне тестування;
Морські тварини – Вплив забруднення водоймищ;
Щурі – Ембріони;
Молюски – Життєві цикли.
-

Тварин, які вимерли та викопних тварин.
Наприклад:
Динозаври – Ідентифікація;
Птеродактилі – Житла;
Археоптерикси – Вага.

- Окремі породи та групи домашніх тварин.
Наприклад:
Поні – Гібридизація;
Пуделі – Годування;
Ангорські кролі – Догляд та поводження;
Сіамські коти – Гредінг.
-

Вікові та статеві групи тварин.
Наприклад:
Курчата – Вірусні захворювання;
Лошата – Харчування;
Корови – Екстер’єр.

Категорія не містить:
- Загальні заголовки.
Наприклад:
Тварини;
Риби;
Домашні тварини;
Худоба;
Велика рогата худоба.
-

Індивідуальні імена тварин.
Наприклад:
Орлик (скаковий кінь);
Моріс (кіт).

-

Заголовок-фразу, що позначає тип тварини.
Наприклад:
Щурі як лабораторні тварини;
Крокодили як домашні улюбленці.
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А
$x Адаптація (геогр.) (022)
$x Аналіз життєздатності популяції (геогр.) (022)
НУ $x Популяція $x Аналіз життєздатності
$x Анатомія (022)
$x Аномалії (геогр.) (022)
$x Аутопсія
У $x Розтин (геогр.) (022)
Б
$x Безпліддя (геогр.) (022)
$x Біологічний контроль (геогр.) (022)
$x Бонітування (геогр.) (022)
(Оцінка сільськогосподарських якостей худоби, ґрунтів і рослин для продуктивнішого їх
використання.)
В
$x Вага (геогр.) (022)
$x Вагітність (геогр.) (022)
$x Вакцинація (геогр.) (022)
$x Вертикальний розподіл (геогр.) (022)
$x Вік (геогр.) (022)
$x Вік $x Визначення
У $x Визначення віку (022)
$x Віруси (геогр.) (022)
$x Вірусні захворювання (геогр.) (022)
$x Видоутворення (геогр.) (022)
$x Визначення віку (022)
НУ $x Вік $x Визначення
$x Визначення статі (геогр.) (022)
НУ $x Стать $x Визначення
$x Використання (геогр.) (022)
$x Використання $x Фізіологічні аспекти (022)
$x Виставки (геогр.) (022)
$x Вокалізація (геогр.) (022)
$x Вокалізація (геогр.) $x Регуляція (022)
$x Вплив авіації (геогр.) (022)
$x Вплив блукаючого струму (геогр.) (022)
$x Вплив важких металів (геогр.) (022)
$x Вплив виверження вулканів (геогр.) (022)
$x Вплив водного окислення (геогр.) (022)
$x Вплив дамб (геогр.) (022)
$x Вплив екзотичних тварин (геогр.) (022)
$x Вплив забруднення водоймищ (геогр.) (022)
$x Вплив забруднення навколишнього середовища (геогр.) (022)
$x Вплив запахів (геогр.) (022)
$x Вплив засухи
У $x Вплив посухи (геогр.) (022)
$x Вплив звуку (геогр.) (022)
$x Вплив землечерпальних робіт (геогр.) (022)
$x Вплив інсектицидів (022)
$x Вплив кислотних осадів (геогр.) (022)
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$x Вплив ліків (геогр.) (022)
$x Вплив людини (геогр.) (022)
$x Вплив паводків (геогр.) (022)
$x Вплив пестицидів (геогр.) (022)
$x Вплив пожеж (геогр.) (022)
$x Вплив полювання (геогр.) (022)
$x Вплив посухи (геогр.) (022)
НУ $x Вплив засухи
$x Вплив радіації (геогр.) (022)
$x Вплив рівня води (геогр.) (022)
$x Вплив розливів нафти (геогр.) (022)
$x Вплив солі (геогр.) (022)
$x Вплив стресів (геогр.) (022)
$x Вплив температури (геогр.) (022)
$x Вплив ультрафіолетового випромінювання (геогр.) (022)
$x Вплив ураганів (геогр.) (022)
$x Вплив хімікатів (геогр.) (022)
$x Вплив холоду (геогр.) (022)
$x Вплив якості води (геогр.) (022)
$x Втрати (геогр.) (022)
Г
$x Генетика (022)
$x Генна інженерія (геогр.) (022)
$x Географічне поширення (022)
$x Географічне поширення $x Кліматичні фактори (геогр.) (022)
$x Гібридизація (геогр.) (022)
НУ $x Схрещування
$x Гістологія (022)
$x Гістопатологія (022)
$x Гнізда (геогр.) (022)
Ш $x Житла
$x Гнізда $x Відмова (геогр.) (022)
$x Гнізда $x Підрахунок (геогр.) (022)
$x Гній (геогр.) (022)
$x Гній $x Екологічні аспекти (геогр.) (022)
$x Годування (геогр.) (022)
$x Годування $x Забруднення (геогр.) (022)
$x Годування $x Кліматичні фактори (геогр.) (022)
$x Годування $v Рецепти (022)
$x Гредінг (геогр.) (022)
(Покращення породи шляхом схрещування)
Д
$x Дихальні органи (022)
$x Дихання (геогр.) (022)
$x Довголіття (геогр.) (022)
$x Догляд за тілом (геогр.) (022)
$x Догляд та поводження (геогр.) (022)
Е
$x Еволюція (геогр.) (022)
$x Екологія (геогр.) (022)
$x Екофізіологія (геогр.) (022)
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$x Екстер’єр (геогр.) (022)
$x Ембріологія (022)
$x Ембріони (геогр.) (022)
$x Ембріони $x Анатомія (022)
$x Ембріони $x Вплив ультрафіолетового випромінювання (геогр.) (022)
$x Ембріони $x Трансплантація (геогр.) (022)
$x Ембріони $x Фізіологія (022)
$x Ендокринологія (022)
Ж
$x Житла (геогр.) (022)
(Використовується для робіт про житла окремих тварин та груп тварин у природі (нори, гнізда
та ін.). Для робіт про житла, сконструйовані людиною, використовується підзаголовок
Житлові умови.)
В $x Гнізда (геогр.) (022)
$x Житлові умови (геогр.) (022)
(Використовується для робіт про житла окремих тварин та груп тварин, сконструйовані
людиною. Для робіт про житла тварин у природі, використовується підзаголовок Житла.)
$x Житлові умови $x Видалення відходів (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Дезинфекція (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Дезодорація (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Декорування (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Дизайн та конструювання (022)
$x Житлові умови $x Ізоляція (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Кондиціонування повітря (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Моделювання умов експлуатації (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Опалення та вентиляція (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Освітлення (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Санітарія (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Специфікація (геогр.) (022)
$x Житлові умови $x Техніка безпеки (022)
$x Життєві цикли (геогр.) (022)
З
$x Забарвлення (геогр.) (022)
$x Запах (геогр.) (022)
$x Збереження та охорона (геогр.) (022)
$x Збереження та охорона (геогр.) $x Правові аспекти (геогр.) (022)
$x Здоров’я (геогр.) (022)
$x Зимівля (геогр.) (022)
$x Зимова сплячка (геогр.) (022)
$x Змінність (геогр.) (022)
І
$x Ідентифікація (022)
$x Імунологія (022)
$x Імунологія $x Генетичні аспекти (022)
$x Інтегрований контроль (геогр.) (022)
$x Інфекції (геогр.) (022)
К
$x Канібалізм (геогр.) (022)
$x Картування генома
У $x Складання карти генома (геогр.) (022)
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$x Кільцювання (геогр.) (022)
Ш $x Маркування (геогр.) (022)
$x Кістяки
У $x Скелети (геогр.) (022)
$x Класифікація (022)
$x Класифікація $x Молекулярні аспекти (022)
$x Кліматичні фактори (геогр.) (022)
$x Клонування (геогр.) (022)
$x Колекціонування та зберігання (геогр.) (022)
$x Контроль (геогр.) (022)
$x Контроль $x Екологічні аспекти (геогр.) (022)
$x Контроль $x Правові аспекти (геогр.) (022)
$x Корм (геогр.) (022)
$x Купівля (022)
Л
$x Літування (геогр.) (022)
$x Личинки (геогр.) (022)
$x Личинки $x Вплив ультрафіолетового випромінювання (геогр.) (022)
$x Личинки $x Географічне розповсюдження (022)
$x Личинки $x Екологія (геогр.) (022)
$x Личинки $x Ендокринологія (022)
$x Личинки $x Розосередження (геогр.) (022)
М
$x Маркування (геогр.) (022)
В $x Таврування
$x Кільцювання
$x Метаболізм (022)
$x Метаболізм $x Кліматичні фактори (геогр.) (022)
$x Метаморфоз (геогр.) (022)
$x Метаморфоз $x Ендокринні аспекти (геогр.) (022)
$x Метаморфоз $x Генетичні аспекти (геогр.) (022)
$x Метаморфоз $x Молекулярні аспекти (геогр.) (022)
$x Міграція (геогр.) (022)
$x Міграція $x Ендокринні аспекти (022)
$x Міграція $x Кліматичні фактори (геогр.) (022)
$x Мікробіологія (геогр.) (022)
$x Місце мешкання (геогр.) (022)
$x Молекулярна генетика (022)
$x Молекулярні аспекти (022)
$x Моніторинг (геогр.) (022)
$x Морфогенез (геогр.) (022)
$x Морфологія (022)
Н
$x Нервова система (022)
$x Нерест (геогр.) (022)
О
$x Обстеження (геогр.) (022)
$x Опірність до отрут (геогр.) (022)
$x Органи чуття (022)
$x Орієнтація (геогр.) (022)
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$x Отрута (геогр.) (022)
П
$x Паразити (геогр.) (022)
$x Паразити $x Біологічний контроль (геогр.) (022)
$x Паразити $x Контроль (геогр.) (022)
$x Паразити $x Контроль $x Екологічні аспекти (геогр.) (022)
$x Паразити $x Життєві цикли (геогр.) (022)
$x Паразити $x Молекулярні аспекти (022)
$x Патогени (геогр.) (022)
$x Переломи (геогр.) (022)
$x Перельоти (геогр.) (022)
$x Переміщення (геогр.) (022)
$x Підрахунок (геогр.) (022)
$x Плодючість (геогр.) (022)
$x Поведінка (геогр.) (022)
$x Поведінка $x Еволюція (геогр.) (022)
$x Поведінка $x Ендокринні аспекти (022)
$x Поведінка $x Кліматичні фактори (геогр.) (022)
$x Популяція (022)
$x Популяція $x Аналіз життєздатності
У $x Аналіз життєздатності популяції (геогр.) (022)
$x Поранення та ушкодження (геогр.) (022)
$x Потреба у воді (геогр.) (022)
$x Походження (022)
$x Правові аспекти (геогр.) (022)
$x Природне середовище існування (геогр.) (022)
$x Природне середовище існування $x Захист та охорона (геогр.) (022)
$x Продаж (геогр.) (022)
$x Продуктивність (геогр.) (022)
$x Психологічне тестування (геогр.) (022)
$x Психологічні аспекти (022)
$x Психологія (022)
Р
$x Рання стадія розвитку (геогр.) (022)
$x Реінтродукція (геогр.) (022)
$x Реколонізація (геогр.) (022)
$x Релігійні аспекти (022)
$x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство, і т.п.] (022)
$x Репродукція
У $x Розмноження (022)
$x Ріст (022)
$x Роди (геогр.) (022)
$x Родовий аналіз (геогр.) (022)
$x Родословні (022)
$x Розведення (геогр.) (022)
$x Розведення $x Селекційний індекс (022)
$x Розвиток (022)
$x Розвиток $x Ендокринні аспекти (022)
$x Розмір (геогр.) (022)
$x Розмноження (022)
НУ $x Репродукція
$x Розмноження $x Вплив висоти над рівнем моря (геогр.) (022)
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$x Розмноження $x Вплив світла (геогр.) (022)
$x Розмноження $x Вплив температури (геогр.) (022)
$x Розмноження $x Ендокринні аспекти (022)
$x Розмноження $x Кліматичні фактори (геогр.) (022)
$x Розмноження $x Регулювання (022)
$x Розповсюдження (геогр.) (022)
$x Розтин (геогр.) (022)
НУ $x Аутопсія
$x Рослини-господарі (геогр.) (022)
С
$x Сезонне розповсюдження (геогр.) (022)
$x Сезонні зміни (геогр.) (022)
$x Селекція (геогр.) (022)
$x Серцево-судинна система (022)
$x Скелети (геогр.) (022)
НУ $x Кістяки
$x Скелети $x Біодеградація (геогр.) (022)
$x Скелети $x Догляд (геогр.) (022)
$x Скелети $x Класифікація (геогр.) (022)
$x Складання карти генома (геогр.) (022)
НУ $x Картування генома
$x Скручування (геогр.) (022)
$x Смертність (022)
$x Сперматозоїди (022)
$x Сперматозоїди $x Аномалії (геогр.) (022)
$x Сперматозоїди $x Морфологія (022)
$x Старіння (022)
$x Старіння $x Запобігання (022)
$x Статева поведінка (геогр.) (022)
$x Статеві органи (022)
$x Стать $x Визначення
У $x Визначення статі (геогр.) (022)
$x Стійкість до трипаносом (геогр.) (022)
$x Схрещування
У $x Гібридизація (геогр.) (022)
Т
$x Таврування (геогр.) (022)
Ш $x Маркування (геогр.) (022)
$x Терапевтичне використання (геогр.) (022)
$x Територіальні відносини (геогр.) (022)
$x Тестування (022)
$x Типові особини (геогр.) (022)
$x Токсикологія (геогр.) (022)
$x Торгівля (022)
$x Торгівля $x Правові аспекти (геогр.) (022)
$x Травні органи (022)
$x Транспортування (геогр.) (022)
$x Тренування (геогр.) (022)
Ф
$x Фізіологічні геноми (022)
$x Фізіологія (022)
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$x Фізичні аспекти (геогр.) (022)
$x Філогенез (022)
$x Філогенез $x Молекулярні аспекти (022)
$x Флуоресценція (геогр.) (022)
$x Фотографічна ідентифікація (геогр.) (022)
Х
$x Харчування (022)
$x Харчування $x Вимоги (022)
$x Хвороби (геогр.) (022)
$x Хвороби $x Генетичні аспекти (022)
$x Хвороби $x Гомеопатичне лікування (геогр.) (022)
$x Хвороби $x Діагностика (геогр.) (022)
$x Хвороби $x Дієтотерапія (геогр.) (022)
$x Хвороби $x Догляд (геогр.) (022)
$x Хвороби $x Епідеміологія (геогр.) (022)
$x Хвороби $x Запобігання (022)
$x Хвороби $x Лікування (геогр.) (022)
$x Хвороби $x Молекулярні аспекти (геогр.) (022)
$x Хвороби $x Харчування (022)
$x Хвороби $x Хіміотерапія (геогр.) (022)
$x Хвороби $x Хіропрактичне лікування (геогр.) (022)
$x Хімічний захист (геогр.) (022)
$x Хірургія (геогр.) (022)
$x Хірургія $x Догляд (геогр.) (022)
$x Хірургія $x Ускладнення (геогр.) (022)
$x Хомінг (геогр.) (022)
(Використовується для робіт про здатність тварин повертатися на свою територію
проживання, до гнізд, лігв тощо зі значної відстані. Найяскравіше хомінг виражено у видів із
далекими сезонними міграціями (вугрі, морські черепахи, багато прохідних риб і перелітні
птахи))
Ц
$x Цитогенетика (022)
$x Цитологія (022)
Ш
$x Швидкість пересування (022)
$x Штучне запліднення (геогр.) (022)
$x Штучний нерест (геогр.) (022)
Я
$x Яйця (геогр.) (022)
$x Яйця $x Висиджування (геогр.) (022)
$x Яйця $x Інкубація (геогр.) (022)
$x Яйця $x Підрахунок (геогр.) (022)
$x Яйця $x Розосередження (геогр.) (022)
$x Яйця $x Територіальний розподіл (022)
$x Якість (022)
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ТП 023 Дикорослі та культурні рослини
Наведені нижче підзаголовки застосовуються під дикорослими та культурними рослинами.
Категорія містить:
- Назви та наукові терміни, що позначають окремі рослини та групи рослин, разом із
морськими водоростями, грибами і лишайниками всіх таксономічних рівнів.
Наприклад:
Камелії – Вирощування;
Евкаліпт білий – Збереження та охорона – Правові аспекти;
Рис – Кліматичні фактори;
Фуражні рослини – Ураження морозом;
Зерно – Аномалії;
Фрукти – Хімічний захист;
Бур’яни – Насіння – Період спокою;
Дріжджові грибки – Розповсюдження;
Базидіальні грибки – Розвиток;
Голосім’яні рослини – Розповсюдження.
-

Назви вимерлих та скам'янілих рослин.
Наприклад:
Рослини, викопні – Колекціонування та зберігання.

Категорія не містить:
- Заголовки: Дикорослі рослини; Культурні рослини; Польові культури.

А
$x Адаптація (геогр.) (023)
$x Аналіз (023)
$x Аналіз життєздатності популяції (геогр.) (023)
НУ $x Популяція $x Аналіз життєздатності
$x Анатомія (023)
$x Аномалії (геогр.) (023)
Б
$x Біологічний контроль (геогр.) (023)
$x Біотехнології (геогр.) (023)
$x Бонітування (геогр.) (023)
(Оцінка сільськогосподарських якостей худоби, ґрунтів і рослин для продуктивнішого їх
використання.)
$x Боротьба із бур’янами (геогр.) (023)
В
$x Вегетативне розмноження (геогр.) (023)
$x Відбір зразків (геогр.) (023)
$x Вік (геогр.) (023)
$x Вік $x Визначення
У $x Визначення віку (022)
$x Видоутворення (геогр.) (023)
$x Визначення віку (023)
НУ $x Вік $x Визначення
$x Вимоги до води (геогр.) (023)
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$x Вирощування (геогр.) (023)
$x Вирубування (геогр.) (023)
$x Висадження розсади (геогр.) (023)
$x Висадження розсади $x Механізація (геогр.) (023)
$x Вологість (геогр.) (023)
$x Вплив атмосферного вуглекислого газу (геогр.) (023)
$x Вплив атмосферного діоксиду азоту (геогр.) (023)
$x Вплив атмосферного озону (геогр.) (023)
$x Вплив атмосферних опадів (геогр.) (023)
$x Вплив важких металів (геогр.) (023)
$x Вплив вітру (геогр.) (023)
$x Вплив випасання худоби (геогр.) (023)
$x Вплив витоптування (геогр.) (023)
$x Вплив вогню (геогр.) (023)
$x Вплив вогню $x Генетичні аспекти (023)
$x Вплив вулканічних вивержень (геогр.) (023)
$x Вплив газів (геогр.) (023)
$x Вплив гамма-променів (геогр.) (023)
$x Вплив глобального потепління (геогр.) (023)
$x Вплив гліфосату (геогр.) (023)
$x Вплив дихлорфеноксиоцтової кислоти (геогр.) (023)
$x Вплив етефону (геогр.) (023)
$x Вплив забруднення (геогр.) (023)
$x Вплив забруднення води (геогр.) (023)
$x Вплив забруднення повітря (геогр.) (023)
$x Вплив забруднення повітря $x Генетичні аспекти (023)
$x Вплив заліза (геогр.) (023)
$x Вплив заморозків (геогр.) (023)
$x Вплив засухи
У $x Вплив посухи (геогр.) (023)
$x Вплив кадмію (геогр.) (023)
$x Вплив калію (геогр.) (023)
$x Вплив кислотних відкладень (геогр.) (023)
$x Вплив кислотних опадів (геогр.) (023)
$x Вплив кисню (геогр.) (023)
$x Вплив льоду (геогр.) (023)
$x Вплив магнію (геогр.) (023)
$x Вплив марганцю (геогр.) (023)
$x Вплив мінералів (геогр.) (023)
$x Вплив миш’яку (геогр.) (023)
$x Вплив озону (геогр.) (023)
$x Вплив окислення ґрунтів (геогр.) (023)
$x Вплив парникових газів (геогр.) (023)
$x Вплив пестицидів (геогр.) (023)
$x Вплив повені (геогр.) (023)
$x Вплив позашляхових транспортних засобів (геогр.) (023)
$x Вплив посухи (геогр.) (023)
НУ $x Вплив засухи
$x Вплив прищипування (геогр.) (023)
$x Вплив промислових відходів (геогр.) (023)
$x Вплив радіації (геогр.) (023)
$x Вплив радіоактивного забруднення (геогр.) (023)
$x Вплив рівня води (геогр.) (023)
$x Вплив світла (геогр.) (023)
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$x Вплив сірки (геогр.) (023)
$x Вплив солі (геогр.) (023)
$x Вплив стресів (геогр.) (023)
$x Вплив сульфату заліза (геогр.) (023)
$x Вплив температури (геогр.) (023)
$x Вплив теплового забруднення (геогр.) (023)
$x Вплив трихлоретилену (геогр.) (023)
$x Вплив ультрафіолетового випромінювання (геогр.) (023)
$x Вплив фторидів (геогр.) (023)
$x Вплив фтору (геогр.) (023)
$x Вплив хвиль води (геогр.) (023)
$x Вплив холоду (геогр.) (023)
Г
$x Генетика (023)
$x Генна інженерія (геогр.) (023)
$x Географічне поширення (023)
$x Географічне поширення $x Кліматичні фактори (023)
$x Гістохімія (023)
$x Гредінг (геогр.) (023)
(Покращення породи шляхом схрещування)
$x Ґрунти (геогр.) (023)
НУ $а Ґрунти для [назва рослини чи виду рослин]
Д
$x Добрива (геогр.) (023)
$x Довголіття (геогр.) (023)
$x Догляд та поводження (геогр.) (023)
$x Дослідження (геогр.) (023)
$x Дослідження $x Правові аспекти (геогр.) (023)
$x Достигання (геогр.) (023)
Е
$x Еволюція (геогр.) (023)
$x Екологія (геогр.) (023)
$x Екофізіологія (геогр.) (023)
$x Електричні властивості (геогр.) (023)
$x Ембріологія (023)
$x Ембріони (геогр.) (023)
$x Ембріони $x Живлення (023)
Ж
$x Живлення (023)
$x Життєві цикли (геогр.) (023)
$x Життєздатність (геогр.) (023)
З
$x Залишки (геогр.) (023)
$x Запилення (геогр.) (023)
$x Засухостійкість
У $x Посухостійкість (геогр.) (023)
$x Захист від морозу (геогр.) (023)
$x Захист від радіації (геогр.) (023)
$x Збереження та охорона (геогр.) (023)
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$x Збереження та охорона $x Правові аспекти (геогр.) (023)
$x Зберігання (геогр.) (023)
$x Зберігання $x Кліматичні фактори (геогр.) (023)
$x Зберігання $x Хвороби та ушкодження (геогр.) (023)
$x Збір урожаю (геогр.) (023)
$x Збір урожаю $x Механізація (геогр.) (023)
$x Здоров’я (геогр.) (023)
$x Зрошування (геогр.) (023)
НУ $x Іригація
І
$x Інокуляція (023)
$x Інтегрований контроль (геогр.) (023)
$x Іригація
У $x Зрошування (геогр.) (023)
К
$x Картування генома
У $x Складання карти генома (геогр.) (023)
$x Кладистичний аналіз (геогр.) (023)
$x Класифікація (023)
$x Класифікація $x Молекулярні аспекти (023)
$x Кліматичні фактори (геогр.) (023)
$x Клони (геогр.) (023)
$x Клони $x Мінливість (геогр.) (023)
$x Клони $x Селекція (геогр.) (023)
$x Колекціонування та зберігання (геогр.) (023)
$x Колір (геогр.) (023)
$x Колір $x Вицвітання (геогр.) (023)
$x Колір $x Вицвітання $x Контроль (геогр.) (023)
$x Колір $x Генетичні аспекти (023)
$x Колонізація (геогр.) (023)
$x Контроль (геогр.) (023)
$x Контроль $x Екологічні аспекти (геогр.) (023)
$x Контроль $x Правові аспекти (геогр.) (023)
$x Корені та кореневища (023)
$x Корені та кореневища $x Анатомія (023)
$x Корені та кореневища $x Фізіологія (023)
Л
$x Лущення (геогр.) (023)
$x Лущення $x Механізація (геогр.) (023)
М
$x Маркетинг (023)
$x Метаболізм (023)
$x Мікробіологія (геогр.) (023)
$x Мікроскопія (геогр.) (023)
$x Мінливість (геогр.) (023)
$x Місцеположення (геогр.) (023)
(Сонце, тінь, вітер, закрите, відкрите повітря)
$x Молекулярна генетика (023)
$x Молекулярні аспекти (023)
$x Моніторинг (геогр.) (023)
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$x Морозостійкість (геогр.) (023)
$x Морфогенез (геогр.) (023)
$x Морфологія (023)
$x Мульчування (геогр.) (023)
$x Мутаційне вирощування (геогр.) (023)
Н
$x Насіння (геогр.) (023)
$x Насіння $x Життєздатність (геогр.) (023)
$x Насіння $x Зберігання (геогр.) (023)
$x Насіння $x Збір урожаю (геогр.) (023)
$x Насіння $x Маркетинг (023)
$x Насіння $x Морфологія (023)
$x Насіння $x Обробка (геогр.) (023)
$x Насіння $x Пакування (геогр.) (023)
$x Насіння $x Перевірка (023)
$x Насіння $x Період спокою (геогр.) (023)
$x Насіння $x Поводження (геогр.) (023)
$x Насіння $x Розповсюдження (геогр.) (023)
$x Насіння $x Сертифікація (геогр.) (023)
$x Насіння $x Фізіологія (023)
$x Насіння $x Якість (023)
О
$x Обкурювання (геогр.) (023)
НУ $x Окурювання
$x Обрізування (геогр.) (023)
$x Обробка (геогр.) (023)
$x Обробка $x Механізація (геогр.) (023)
$x Обстеження (геогр.) (023)
$x Окурювання
У $x Обкурювання (геогр.) (023)
$x Опір комахам (геогр.) (023)
$x Опір комахам $x Генетичні аспекти (023)
$x Органолептична оцінка (геогр.) (023)
$x Осмотичний потенціал (геогр.) (023)
$x Охолодження (геогр.) (023)
П
$x Пакування (геогр.) (023)
$x Палінотаксономія (геогр.) (023)
$x Період збору урожаю (геогр.) (023)
$x Період посадки
У $x Період садіння (геогр.) (023)
$x Період садіння (геогр.) (023)
НУ $x Період садження
$x Період посадки
$x Період садження
У $x Період садіння (геогр.) (023)
$x Період спокою (геогр.) (023)
$x Період цвітіння (023)
$x Підрахунок (геогр.) (023)
$x Пилок (геогр.) (023)
$x Пилок $x Морфологія (023)
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$x Польові досліди (023)
$x Попереднє охолодження (геогр.) (023)
$x Популяція (023)
$x Популяція $x Аналіз життєздатності
У $x Аналіз життєздатності популяції (геогр.) (023)
$x Посадка
У $x Садіння (геогр.) (023)
$x Посів (геогр.) (023)
$x Посухостійкість (геогр.) (023)
НУ $x Засухостійкість
$x Походження (023)
$x Правові аспекти (геогр.) (023)
$x Природне середовище існування (геогр.) (023)
$x Природне середовище існування $x Захист та охорона (геогр.) (023)
$x Продаж (геогр.) (023)
$x Промислове використання (геогр.) (023)
$x Прорідження (геогр.) (023)
$x Психологічні аспекти (геогр.) (023)
Р
$x Радіоактивне забруднення (геогр.) (023)
$x Радіографія (геогр.) (023)
$x Реінтродукція (геогр.) (023)
$x Релігійні аспекти (023)
$x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство, тощо] (023)
$x Репродукція
У $x Розмноження (023)
$x Ріст (023)
$x Розвиток (023)
$x Розмелювання (геогр.) (023)
$x Розмноження (023)
НУ $x Репродукція
$x Розмноження $x Вплив висоти над рівнем моря (геогр.) (023)
$x Розмноження $x Вплив світла (геогр.) (023)
$x Розмноження $x Вплив температури (геогр.) (023)
$x Розмноження $x Кліматичні фактори (геогр.) (023)
$x Розмноження $x Регулювання (023)
$x Розповсюдження (геогр.) (023)
С
$x Саджанці (023)
$x Саджанці $x Бонітування (023)
$x Саджанці $x Вплив прищипування (геогр.) (023)
$x Саджанці $x Екофізіологія (геогр.) (023)
$x Саджанці $x Захист (геогр.) (023)
$x Саджанці $x Корені та кореневища (023)
$x Саджанці $x Якість (023)
$x Садження
У $x Садіння (геогр.) (023)
$x Садіння (геогр.) (023)
НУ $x Садження
$x Посадка
$x Сезонні зміни (геогр.) (023)
$x Селекція (геогр.) (023)
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$x Силосування (геогр.) (023)
$x Склад (023)
$x Складання карти генома (геогр.) (023)
НУ $x Картування генома
$x Соматичний ембріогенез (геогр.) (023)
$x Сорти (геогр.) (023)
$x Стандартні зразки (геогр.) (023)
$x Старіння (023)
$x Старіння $x Генетичні аспекти (023)
$x Стійкість (геогр.) (023)
$x Стійкість до хвороб та паразитів (геогр.) (023)
$x Стійкість до хвороб та паразитів $x Генетичні аспекти (023)
$x Сушіння (геогр.) (023)
Т
$x Температура (023)
$x Терапевтичне використання (геогр.) (023)
$x Термальні властивості (геогр.) (023)
$x Технологічні інновації (геогр.) (023)
$x Токсикологія (геогр.) (023)
$x Транспортування (геогр.) (023)
$x Транспортування $x Ушкодження (геогр.) (023)
У
$x Ультраструктура (023)
$x Ураження морозом (геогр.) (023)
$x Урожай (геогр.) (023)
$x Утилізація (геогр.) (023)
$x Ушкодження гербіцидами (геогр.) (023)
Ф
$x Фенологія (023)
$x Фізіологічні впливи (геогр.) (023)
$x Фізіологія (023)
$x Філогенія (023)
$x Філогенія $x Молекулярні аспекти (023)
$x Фотоморфогенез (023)
Х
$x Хвороби та паразити (геогр.) (023)
$x Хвороби та паразити $x Аспекти харчування (023)
$x Хвороби та паразити $x Біологічний контроль (геогр.) (023)
$x Хвороби та паразити $x Ідентифікація (023)
$x Хвороби та паразити $x Інтегрований контроль (геогр.) (023)
$x Хвороби та паразити $x Контроль (геогр.) (023)
$x Хвороби та паразити $x Контроль $x Екологічні аспекти (геогр.) (023)
$x Хвороби та паразити $x Моніторинг (геогр.) (023)
$x Ушкодження (геогр.) (023)
$x Ушкодження $x Діагностика (геогр.) (023)
$x Хемотаксономія (геогр.) (023)
$x Хімічний захист (геогр.) (023)
Ц
$x Цвітіння (023)
127

$x Ціни (геогр.) (023)
$x Цитогенетика (023)
$x Цитологія (023)
$x Цитотаксономія (геогр.) (023)
$x Цитохімія (023)
Ш
$x Штучне запилення (геогр.) (023)
Щ
$x Щеплення (геогр.) (023)
Я
$x Якість (023)
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ТП 024 Органи та частини тіла
Наведені нижче типові підзаголовки застосовуються до органів та частин тіла.
Категорія містить:
- Назви внутрішніх органів або частин тіла людини або тварини, в тому числі органи і
системи органів, тканини й анатомічні частини тіла.
Наприклад:
Живіт – Лазерна хірургія;
Черевна аорта – Звуження;
Центральна нервова система – Захворювання;
Обличчя – Догляд та гігієна;
Стегно – Поранення та ушкодження;
Ясна – Догляд та гігієна;
Середнє вухо – Хірургія – Ускладнення;
Сечові органи – Захворювання.
-

Назви частин тіла, що поділяються анатомічно.
Наприклад:
Мозок – Шлуночки;
Нога – Вивих.

Категорія не містить:
- Заголовки для клітинних або внутрішньоклітинних складових частин.
Наприклад: Еритроцити; Статеві хромосоми.
- Загальні заголовки: Тіло; Людина; Органи (Анатомія); Тканини.

А
$x Абсцес (геогр.) (024)
$x Адаптація (геогр.) (024)
$x Акупунктура (геогр.) (024)
$x Анатомія (024)
$x Анкілоз (геогр.) (024)
$x Аномалії (геогр.) (024)
Б
$x Біопсія (геогр.) (024)
В
$x Вага (024)
$x Вивих (геогр.) (024)
$x Виразки (геогр.) (024)
$x Вплив вібрації (геогр.) (024)
$x Вплив засухи
У $x Вплив посухи (геогр.) (024)
$x Вплив імплантатів (геогр.) (024)
$x Вплив металів (геогр.) (024)
$x Вплив наркотиків (геогр.) (024)
$x Вплив польотів у космос (024)
$x Вплив посухи (геогр.) (024)
НУ $x Вплив засухи
$x Вплив радіації (геогр.) (024)
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$x Вплив стресів (геогр.) (024)
$x Вплив хімікатів (геогр.) (024)
$x Вплив холоду (геогр.) (024)
Г
$x Гігієна та догляд (геогр.) (024)
$x Гіпертрофія (геогр.) (024)
$x Гістологія (024)
$x Гістопатологія (024)
$x Гістохімія (024)
Д
$x Диференціація (024)
Е
$x Еволюція (геогр.) (024)
$x Електричні властивості (геогр.) (024)
$x Ендоскопічна хірургія (геогр.) (024)
$x Ендоскопічна хірургія $x Ускладнення (геогр.) (024)
З
$x Захист (геогр.) (024)
$x Збереження (геогр.) (024)
$x Звуження (геогр.) (024)
$x Зміщення (024)
І
$x Імунологія (024)
$x Іннервація (024)
$x Інтервенційна радіологія (геогр.) (024)
$x Інфекції (геогр.) (024)
К
$x Кальциноз
У $x Кальцифікація (геогр.) (024)
$x Кальцифікація (геогр.) (024)
НУ $x Кальциноз
$x Кістки (геогр.) (024)
$x Кріоконсервування (геогр.) (024)
$x Кріохірургія (геогр.) (024)
$x Кровоносні судини (024)
$x Кровотечі та крововиливи (геогр.) (024)
$x Культури і поживні середовища (геогр.) (024)
Л
$x Лазерна хірургія (геогр.) (024)
$x Лазерна хірургія $x Інструменти (024)
$x Лімфатичні судини (024)
М
$x Магнітні поля (024)
$x Магнітно-резонансне обстеження (геогр.) (024)
$x Масаж (геогр.) (024)
$x Метаболізм (024)
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$x Метаболізм $x Ендокринні аспекти (024)
$x Метаболізм $x Регулювання (024)
$x Метаболізм $x Розлади (геогр.) (024)
$x Механічні властивості (024)
$x Мікробіологія (геогр.) (024)
$x Мікроскопія (геогр.) (024)
$x Моделі (геогр.) (024)
$x Молекулярні аспекти (024)
$x Мускули
У $x М’язи (024)
$x М’язи (024)
НУ $x Мускули
Н
$x Некроз (геогр.) (024)
О
$x Обстеження (геогр.) (024)
П
$x Паразити (геогр.) (024)
$x Параліч (геогр.) (024)
$x Патофізіологія (024)
$x Патофізіологія $x Тваринні моделі (024)
$x Передракові стани (геогр.) (024)
$x Переломи (геогр.) (024)
$x Перистальтика (024)
$x Повторні операції (геогр.) (024)
$x Поранення та ушкодження (геогр.) (024)
$x Проникність (024)
$x Психофізіологія (024)
$x Пухлини, новоутворення і т.п. (геогр.) (024)
Р
$x Радіаційне ураження (геогр.) (024)
НУ $x Ураження радіацією
$x Радіографія (геогр.) (024)
$x Радіографія $x Правові аспекти (геогр.) (024)
$x Рак (геогр.) (024)
$x Регенерація (геогр.) (024)
$x Реімплантація (геогр.) (024)
$x Релігійні аспекти (024)
$x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство, тощо] (024)
$x Рентгенографія (геогр.) (024)
$x Ріст (024)
$x Ріст $x Молекулярні аспекти (024)
$x Ріст $x Регулювання (024)
$x Розмір (геогр.) (024)
$x Розтин (геогр.) (024)
$x Розширення (геогр.) (024)
С
$x Секреція (024)
$x Сифіліс (геогр.) (024)
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$x Скорочення (геогр.) (024)
$x Спектроскопія (геогр.) (024)
$x Старіння (024)
$x Старіння $x Молекулярні аспекти (024)
$x Статеві відмінності (024)
Т
$x Термографія (геогр.) (024)
$x Томографія (геогр.) (024)
$x Тракція (геогр.) (024)
$x Трансплантація (геогр.) (024)
$x Трансплантація $x Імунологічні аспекти (024)
$x Трансплантація $x Правові аспекти (геогр.) (024)
$x Трансплантація $x Ускладнення (геогр.) (024)
$x Трансплантація $x Харчування (геогр.) (024)
$x Туберкульоз (геогр.) (024)
$x Тупа травма (геогр.) (024)
У
$x Ультразвукове обстеження (геогр.) (024)
$x Ультраструктура (024)
Ф
$x Фіброз (геогр.) (024)
$x Фізіологія (024)
$x Філогенез (024)
НУ $x Філогенія
$x Філогенія
У $x Філогенез (024)
Х
$x Хвороби (геогр.) (024)
$x Хірургія (геогр.) (024)
$x Хірургія $x Догляд за хворими (геогр.) (024)
$x Хірургія $x Інструменти (024)
$x Хірургія $x Інструменти $x Стерилізація (024)
$x Хірургія $x Пацієнти (геогр.) (024)
$x Хірургія $x Ускладнення (геогр.) (024)
$x Хірургія $x Фактори ризику (геогр.) (024)
$x Хірургія $x Харчування (024)
Ц
$x Цитологія (024)
$x Цитопатологія (024)
$x Цитохімія (024)
Ч
$x Чужорідні тіла (геогр.) (024)
Ш
$x Шуми (024)
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ТП 025 Хвороби
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові для окремих типів
хвороб та інших медичних станів, разом із анормальностями психічних розладів, проявів хвороб і
ран та травм.
Категорія містить :
- Хвороби тварин та людей.
Наприклад:
Бронхіт – Ускладнення;
Опіки – Лікування;
Синдром Дауна – Психологічні аспекти;
Діти – Підвищена температура – Лікування;
Шлунково-кишкова система – Моторика – Розлади – Лікування;
Біль – Альтернативне лікування;
Гідрофобія – Вікові фактори;
Порушення сну – Сезонні коливання;
Шизофренія – Сезонні коливання;
Спортивні травми – Ускладнення;
Домашні птахи – Туберкульоз – Епідеміологія;
Вірусні хвороби – Гомеопатичне лікування.
-

Заголовки, що позначають частини тіла, підрозділені підзаголовками, що позначають
хвороби, травми чи інші патологічні стани.
Наприклад:
Мозок – Абсцес – Ускладнення;
Дванадцятипала кишка – Виразки – Дієтотерапія;
Обличчя – Анормальності – Лазерна хірургія;
Печінка – Хвороби – Дієтотерапія;
Шкіра – Інфекції – Лікування;
Хребет – Поранення та ушкодження – Допоміжне лікування.

-

Заголовки, що позначають хімічні речовини із підзаголовками – Метаболізм – Розлади.
Наприклад:
Кальцій – Метаболізм – Розлади – Вікові фактори;
Протеїни – Метаболізм – Розлади – Ускладнення.

Категорія не містить:
- Заголовки для медичних чи операційних процедур.
- Загальний заголовок Хвороби.
- Заголовки, що позначають хвороби рослин.

А
$x Альтернативне лікування (геогр.) (025)
НУ $x Лікування, альтернативне
В
$x Вакцинація (геогр.) (025)
$x Вакцинація $x Ускладнення (геогр.) (025)
$x Вікові фактори (геогр.) (025)
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Г
$x Генетичні аспекти (025)
$x Генна терапія (геогр.) (025)
НУ $x Терапія, генна
$x Гістопатологія (025)
$x Гомеопатичне лікування (геогр.) (025)
НУ $x Лікування, гомеопатичне
$x Гормональна терапія (025)
НУ $x Терапія, гормональна
$x Гормональне лікування (геогр.) (025)
НУ $x Лікування, гормональне
$x Лікування гормонами
$x Гормональне лікування $x Ускладнення (геогр.) (025)
Д
$x Діагностика (геогр.) (025)
$x Діагностика, молекулярна
У $x Молекулярна діагностика (геогр.) (025)
$x Дієтотерапія (геогр.) (025)
$x Дієтотерапія $v Рецепти (025)
$x Диференціальна терапія
У $x Диференційна терапія (геогр.) (025)
$x Диференційна терапія (геогр.) (025)
НУ $x Диференціальна терапія
$x Терапія, диференційна
$x Терапія, диференціальна
$x Догляд за хворими (геогр.) (025)
$x Дозиметричне лікування (025)
НУ $x Лікування, дозиметричне
$x Допоміжне лікування (геогр.) (025)
НУ $x Лікування, допоміжне
Е
$x Екологічні аспекти (геогр. ) (025)
$x Ендокринні аспекти (025)
$x Ендоскопічна хірургія (геогр.) (025)
НУ $x Хірургія, ендоскопічна
$x Епідеміологія (025)
$x Етіологія (025)
З
$x Запобігання (025)
$x Звітність (геогр.) (025)
І
$x Імунодіагностика (геогр.) (025)
$x Імунологія (025)
$x Імунотерапія (геогр.) (025)
$x Інтервенційна радіологія (геогр.) (025)
НУ $x Радіологія, інтервенційна
К
$x Кріотерапія (геогр.) (025)
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$x Кріохірургія (геогр.) (025)
Л
$x Лазерна хірургія (геогр.) (025)
НУ $x Хірургія, лазерна
$x Лікувальна фізкультура (геогр.) (025)
НУ $x Фізкультура, лікувальна
$x Лікування (геогр.) (025)
$x Лікування, альтернативне
У $x Альтернативне лікування (геогр.) (025)
$x Лікування, гомеопатичне
У $x Гомеопатичне лікування (геогр.) (025)
$x Лікування, гормональне
У $x Гормональне лікування (геогр.) (025)
$x Лікування гормонами
У $x Гормональне лікування (геогр.) (025)
$x Лікування, дозиметричне
У $x Дозиметричне лікування (025)
$x Лікування, допоміжне
У $x Допоміжне лікування (геогр.) (025)
$x Лікування, паліативне
У $x Паліативне лікування (геогр.) (025)
$x Лікування $x Ускладнення (геогр.) (025)
М
$x Магнітно-резонансне обстеження (геогр.) (025)
$x Мікробіологія (геогр.) (025)
$x Молекулярна діагностика (геогр.) (025)
НУ $x Діагностика, молекулярна
$x Молекулярні аспекти (025)
П
$x Паліативне лікування (геогр.) (025)
НУ $x Лікування, паліативне
$x Патогенез (025)
$x Патофізіологія (025)
$x Пацієнти (геогр.) (025)
$x Повторні операції (геогр.) (025)
$x Правові аспекти (геогр.) (025)
$x Прогноз (геогр.) (025)
$x Психологічні аспекти (геогр.) (025)
Р
$x Радіоімунне дослідження (геогр.) (025)
$x Радіоімунотерапія (геогр.) (025)
$x Радіологія, інтервенційна
У $x Інтервенційна радіологія (геогр.) (025)
$x Радіонуклідна візуалізація (геогр.) (025)
$x Радіотерапія (геогр.) (025)
$x Радіотерапія $x Ускладнення (геогр.) (025)
$x Релігійні аспекти $x Баптисти [Католицька церква, тощо] (025)
$x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство, тощо] (025)
$x Рецидиви (геогр.) (025)
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С
$x Сезонні зміни (геогр.) (025)
$x Серодіагностика (геогр.) (025)
$x Смертність (025)
$x Спектроскопія (геогр.) (025)
$x Спеціалізовані медичні заклади (геогр.) (025)
$x Статеві фактори (геогр.) (025)
Т
$x Тваринні моделі (геогр.) (025)
$x Терапія, генна
У $x Генна терапія (геогр.) (025)
$x Терапія, гормональна
У $x Гормональна терапія (025)
$x Терапія, диференціальна
У $x Диференційна терапія (геогр.) (025)
$x Терапія, диференційна
У $x Диференційна терапія (геогр.) (025)
$x Термотерапія (геогр.) (025)
$x Томографія (геогр.) (025)
$x Трансмісія (геогр.) (025)
У
$x Ультразвукове обстеження (геогр.) (025)
$x Ускладнення (геогр.) (025)
Ф
$x Фактори ризику (геогр.) (025)
$x Фізіотерапія (геогр.) (025)
$x Фізкультура, лікувальна
У $x Лікувальна фізкультура (геогр.) (025)
$x Фототерапія (геогр.) (025)
$x Фотохіміотерапія (геогр.) (025)
Х
$x Харчування (025)
$x Хіміопрофілактика (геогр.) (025)
$x Хіміотерапія (геогр.) (025)
$x Хіміотерапія $x Ускладнення (геогр.) (025)
$x Хіропрактика (геогр.) (025)
$x Хірургія (геогр.) (025)
$x Хірургія $x Догляд за хворими (геогр.) (025)
$x Хірургія, ендоскопічна
У $x Ендоскопічна хірургія (геогр.) (025)
$x Хірургія, лазерна
У $x Лазерна хірургія (геогр.) (025)
$x Хірургія $x Ускладнення (геогр.) (025)
Ц
$x Цитодіагностика (геогр.) (025)
$x Цитопатологія (025)

136

ТП 026 Хімічні речовини
Наведені нижче типові підзаголовки застосовуються під хімічними речовинами.
Категорія містить:
- Назви окремих хімічних речовин;
Наприклад:
Бор – Призначення та застосування;
Вуглекислота – Аналіз;
Йод – Терапевтичне застосування.
-

Групи хімічних елементів, разом із ліками.
Наприклад:
Аспірин – Терапевтичне застосування – Ефективність;
Важкі метали – Питома вага;
Вітамін C – Терапевтичне застосування;
ДДТ (Інсектицид) – Дослідження;
Поліуретани – Промислове застосування;
Фтористі сполуки – Тестування токсичності.

-

Назви окремих речовин та типів речовин, коли вони розглядаються з точки зору їх
хімічної структури, хімічних впливів, реакцій і т.п.
Наприклад:
Кольорові метали – Електричні властивості;
Поліетилен – Аналіз.

Категорія не містить:
- Загальний заголовок Хімічні речовини.
- Назви окремих речовин та типів речовин (наприклад, Поліетилен; Кольорові метали),
коли вони розглядаються як основна речовина, для виготовлення чогось, разом із
технічними властивостями, обробкою, призначеним використанням та ін.

А
$x Абсорбція та адсорбція (геогр.) (026)
$x Агоністи (026)
$x Акустичні властивості (геогр.) (026)
$x Алергенність (026)
$x Аналіз (026)
$x Антагонізми (геогр.) (026)
$x Афінне маркування (геогр.) (026)
НУ $x Маркування, афінне
Б
$x Біоакумуляція (геогр.) (026)
$x Біоактивність (геогр.) (026)
$x Біодеградація (геогр.) (026)
$x Біотехнології (геогр.) (026)
В
$x Відбір (геогр.) (026)
$x Видоутворення (геогр.) (026)
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$x Вплив на рецептори (геогр.) (026)
$x Вплив радіації (геогр.) (026)
$x Втома (геогр.) (026)
$x В'язкість (геогр.) (026)
Г
$x Гасіння (геогр.) (026)
$x Гранично допустима концентрація (геогр.) (026)
Д
$x Дезінфекція (геогр.) (026)
$x Денатурація (026)
$x Детоксикація, метаболічна
У $x Метаболічна детоксикація (геогр.) (026)
$x Діагностичне використання (геогр.) (026)
$x Дипольний момент (026)
$x Дослідження (геогр.) (026)
$x Дослідження $x Правові аспекти (геогр.) (026)
Е
$x Еволюція (геогр.) (026)
$x Екскреція (026)
$x Електричні властивості (геогр.) (026)
$x Електрометалургія (026)
$x Ефективність (геогр.) (026)
З
$x Залежність реакції від дози (026)
$x Застосування
У $x Призначення та застосування (026)
$x Зварювання (геогр.) (026)
І
$x Ізотопи (геогр.) (026)
$x Ізотопи $x Час напіврозпаду (геогр.) (026)
$x Імунологія (026)
$x Інгібітори (026)
К
$x Канцерогенність (геогр.) (026)
$x Контрольоване вивільнення (геогр.) (026)
$x Корозія (геогр.) (026)
М
$x Магнітні властивості (геогр.) (026)
$x Маркування, афінне
У $x Афінне маркування (геогр.) (026)
$x Метаболізм (026)
$x Метаболізм $x Вікові фактори (геогр.) (026)
$x Метаболізм $x Генетичні аспекти (026)
$x Метаболізм $x Регулювання (026)
$x Метаболізм $x Розлади (геогр.) (026)
$x Метаболічна детоксикація (геогр.) (026)
НУ $x Детоксикація, метаболічна
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$x Метилування (026)
$x Механізм дії (026)
$x Мічення радіоактивним йодом (геогр.) (026)
О
$x Обертання молекул (026)
$x Окислення (геогр.) (026)
$x Оптичні властивості (026)
$x Очищення (геогр.) (026)
П
$x Патофізіологія (026)
$x Паяння на твердому припої (геогр.) (026)
$x Переокислення (026)
$x Переробка відходів (геогр.) (026)
$x Питома вага (026)
$x Побічні ефекти (геогр.) (026)
$x Поверхня (026)
$x Повзучість (геогр.) (026)
$x Похідні (геогр.) (026)
$x Правові аспекти (геогр.) (026)
$x Призначення та застосування (026)
НУ $x Застосування
$x Природоохоронні аспекти (геогр.) (026)
$x Промислове використання (геогр.) (026)
$x Проникність (026)
$x Психотропні впливи (геогр.) (026)
Р
$x Релігійні аспекти (026)
$x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство, тощо] (026)
$x Розпад (026)
$x Розчинність (геогр.) (026)
С
$x Секреція (026)
$x Секреція $x Регулювання (026)
$x Сепарація (геогр.) (026)
$x Синтез (026)
$x Синтез $x Інгібітори (026)
$x Синтез $x Регулювання (026)
$x Спектр (026)
$x Стандарти (геогр.) (026)
$x Структура (026)
Т
$x Теплопровідність (геогр.) (026)
$x Теплові властивості (геогр.) (026)
$x Терапевтичне використання (геогр.) (026)
$x Терапевтичне використання $x Ефективність (геогр.) (026)
$x Терапевтичне використання $x Побічні ефекти (геогр.) (026)
$x Терапевтичне використання $x Тестування (026)
$x Тестування (026)
$x Тестування токсичності (геогр.) (026)
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$x Тиск пари (геогр.) (026)
$x Токсикологія (геогр.) (026)
$x Токсикологія $x Вікові фактори (геогр.) (026)
$x Транспортні властивості (геогр.) (026)
У
$x Уразливість (геогр.) (026)
Ф
$x Фарбування (026)
$x Фармакокінетика (026)
Х
$x Хімічна активність (геогр.) (026)
$x Холодна обробка (геогр.) (026)
Ц
$x Ціни (геогр.) (026)
Ш
$x Швидкість дифузії (026)
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ТП 027 Матеріали
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові під матеріалами.
Категорія містить:
- Назви окремих матеріалів і типів матеріалів.
Наприклад:
Бетон – Дефекти;
Метали – Ерозія;
Стоматологічні матеріали – Біологічна сумісність;
Піногума – Аналіз;
Скло – Випробування на вогнестійкість;
Листові метали – Зберігання;
Пластмаси – Займистість;
Фанера – Перевезення;
Пористі матеріали – Щільність.
- Назви окремих речовин та типів речовин, коли вони розглядаються як основна речовина,
для виготовлення чогось, разом із технічними властивостями, обробкою, призначеним
використанням та ін.
Наприклад:
Поліетилен – Екологічні аспекти;
Кольорові метали – Електричні властивості.
Категорія не містить:
- Загальний заголовок Матеріали.
- Назви окремих речовин та типів речовин (наприклад, Поліетилен; Кольорові метали),
коли вони розглядаються з точки зору їх хімічної структури, хімічних впливів, реакцій і
т.п. Тоді під ними використовуються типові підзаголовки зі списку ТП 026 Хімічні
речовини.
Підзаголовок – Матеріали
Підзаголовок – Матеріали використовується під заголовками, що позначають:
- Наукові й технічні дисципліни, обладнання та конструкції.
Наприклад:
Телекомунікації – Матеріали;
Космічні кораблі – Матеріали;
Ядерні реактори – Матеріали.

А
$x Акустичні властивості (геогр.) (027)
$x Аналіз (027)
$x Анодне окислення (геогр.) (027)
НУ $x Окислення, анодне
Б
$x Біологічна сумісність (геогр.) (027)
НУ $x Біосумісність
$x Біосумісність
У $x Біологічна сумісність (геогр.) (027)
В
$x В’язкість (геогр.) (027)
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$x Вартість (геогр.) (027)
$x Випробування на вогнестійкість (геогр.) (027)
$x Випробування на удар (геогр.) (027)
НУ $x Ударна проба
$x Випробування стисканням (геогр.) (027)
$x Вміст азоту (геогр.) (027)
$x Вміст водню (геогр.) (027)
$x Вміст вуглецю (геогр.) (027)
$x Вміст гелію (геогр.) (027)
$x Вміст повітря (геогр.) (027)
$x Вміст кобальту (геогр.) (027)
$x Вміст повітря $x Вимірювання (027)
$x Вміст повітря $x Вимірювання $x Пристрої (027)
$x Вміст тритію (геогр.) (027)
$x Воднева крихкість (027)
$x Вологість (геогр.) (027)
$x Вплив високих температур (геогр.) (027)
$x Вплив лазерного випромінення (геогр.) (027)
$x Вплив низьких температур (геогр.) (027)
$x Вплив радіаційного випромінення (геогр.) (027)
$x Вплив солі (геогр.) (027)
$x Вплив температур (геогр.) (027)
Г
$x Гальваномагнітні властивості (геогр.) (027)
$x Гартування (геогр.) (027)
$x Гаряча обробка (геогр.) (027)
$x Гідроаеродинаміка (027)
$x Гнучкість (027)
$x Гравірування (геогр.) (027)
Д
$x Десульфітація (геогр.) (027)
$x Дефекти $x Звіти (геогр.) (027)
$x Дефекти (геогр.) (027)
$x Домішки (геогр.) (027)
$x Дослідження (027)
Е
$x Екологічні аспекти (геогр.) (027)
$x Екструзія (геогр.) (027)
$x Еластичні властивості (геогр.) (027)
$x Електричні властивості (геогр.) (027)
$x Ерозія (геогр.) (027)
$x Ерозія, кавітаційна
У $x Кавітаційна ерозія (геогр.) (027)
З
$x Забарвлення (027)
$x Заготівля (геогр.) (027)
$x Займистість (геогр.) (027)
$x Застосування на війні (геогр.) (027)
$x Зберігання (геогр.) (027)
$x Зварюваність (геогр.) (027)
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$x Злам (геогр.) (027)
$x Змішування (геогр.) (027)
$x Зневоднення (геогр.) (027)
К
$x Кавітаційна ерозія (геогр.) (027)
НУ $x Ерозія, кавітаційна
$x Кліматичні випробовування (геогр.) (027)
$x Контроль якості (027)
$x Корозійна втома (геогр.) (027)
$x Корозія (геогр.) (027)
$x Корозія під напругою (геогр.) (027)
$x Крихкість (геогр.) (027)
Л
$x Ламкість (геогр.) (027)
М
$x Магнітні властивості (геогр.) (027)
$x Металографія (027)
$x Мікробіологія (геогр.) (027)
$x Мікроскопія (геогр.) (027)
$x Мікроструктура (027)
$x Міцність (геогр.) (027)
Н
$x Нагрівання (геогр.) (027)
$x Неруйнівне випробування (геогр.) (027)
О
$x Обробка (геогр.) (027)
$x Обробка $x Видалення відходів (геогр.) (027)
$x Обробка $x Мінімізація відходів (геогр.) (027)
$x Оброблюваність (027)
(Здатність матеріалів піддаватись обробленню)
$x Окислення (геогр.) (027)
$x Окислення, анодне
У $x Анодне окислення (геогр.) (027)
$x Опір ковзанню (геогр.) (027)
$x Опір проникненню (027)
$x Опробування (геогр.) (027)
(Комплекс операцій з відбору, підготовки і дослідження проб корисної копалини для визначення її
складу, властивостей і показників якості. Опробування виконується при розвідці, видобутку і
переробці корисних копалин.)
$x Оптичні властивості (027)
$x Охолодження (геогр.) (027)
$x Очищення (геогр.) (027)
П
$x Перевезення $x Правові аспекти (геогр.) (027)
$x Перевезення (геогр.) (027)
$x Переробка відходів (геогр.) (027)
$x Пластичні властивості (027)
$x Поверхня (027)
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$x Поверхня $x Дефекти (геогр.) (027)
$x Поверхня $x Оптичні властивості (027)
$x Повзучість (геогр.) (027)
$x Пресування (геогр.) (027)
$x Провідні властивості (геогр.) (027)
$x Проникність (027)
$x Протипожежні заходи (геогр.) (027)
$x Протравлювання (геогр.) (027)
$x Протравлювання $x Видалення відходів (геогр.) (027)
$x Протравлювання $x Побічні продукти (027)
Р
$x Радіографія (геогр.) (027)
$x Розкислення (геогр.) (027)
$x Розпад (геогр.) (027)
$x Розчинність (геогр.) (027)
$x Розширення та стиснення (027)
$x Руйнування (геогр.) (027)
С
$x Спектр (027)
$x Старіння (027)
(Старіння матеріалів – зміна фізико-хімічних і механічних властивостей та структури матеріалів
при експлуатації і тривалому зберіганні.)
$x Структура (геогр.) (027)
Т
$x Теплові властивості (геогр.) (027)
$x Теплопровідність (геогр.) (027)
$x Термічна обробка (геогр.) (027)
$x Термічна втома (геогр.) (027)
$x Термомеханічна обробка (геогр.) (027)
$x Термомеханічні властивості (027)
$x Технічні вимоги (геогр.) (027)
$x Токсикологія (геогр.) (027)
У
$x Ударна в’язкість
$x Ударна проба
У $x Випробування на удар (геогр.) (027)
$x Утома (геогр.) (027)
Ф
$x Фарбування (геогр.) (027)
$x Фізіологічна дія (геогр.) (027)
$x Формування (027)
Х
$x Хімічна стійкість (027)
$x Холодна обробка (геогр.) (027)
Щ
$x Щільність (027)
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ТП 28 Галузі промисловості
Подані нижче підзаголовки можуть використовуватись як типові у предметних рубриках
під різними галузями промисловості.
Категорія містить:
- Різні галузі промисловості, разом зі сферою послуг та торгівлею.
Наприклад:
Аеронавтика – Урядові інвестиції;
Будівельна промисловість – Аудит;
Весільні послуги – Інформаційні служби;
Електронна промисловість – Заходи безпеки;
Тваринництво – Енергоспоживання;
Торгівля вугіллям – Планування;
Туризм – Капіталовкладення;
Харчова промисловість – Обладнання та постачання.
-

Виробництво товарів та добування природних ресурсів.
Наприклад:
Виробництво кобальту – Мінімізація відходів;
Добування вугілля – Заходи безпеки.

Категорія не містить:
- Загальний заголовок Промисловість.
-

Назви окремих бізнес-структур або організацій.
Підзаголовки, що використовуються під назвами окремих бізнес-структур або
організацій, дивитись список ТП 005 Організації.

А
$x Автоматизація (028)
$x Аудит (028)
Б
$x Бухгалтерський облік (028)
$x Бухгалтерський облік $x Правові аспекти (геогр.) (028)
В
$x Вакансії (геогр.) (028)
$x Вертикальна інтеграція (геогр.) (028)
$x Виробнича потужність (геогр.) (028)
$x Виробництво $x Стандарти (геогр.) (028)
НУ $x Стандарти виробництва
$x Виробничий контроль (геогр.) (028)
НУ $x Контроль, виробничий
$x Витрати (028)
$x Витрати $x Ефективність
У $x Ефективність витрат (028)
$x Витрати $x Контроль
У $x Контроль витрат (028)
Д
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$x Дерегулювання (геогр.) (028)
$x Державний нагляд (028)
Е
$x Екологічні аспекти (геогр.) (028)
$x Екологічні технології (геогр.) (028)
$x Економетричні моделі (028)
$x Електричне обладнання (геогр.) (028)
$x Електронне обладнання (геогр.) (028)
$x Енергозабезпечення (геогр.) (028)
$x Енергозбереження (геогр.) (028)
$x Енергоспоживання (геогр.) (028)
$x Ефективність витрат (028)
НУ $x Витрати $x Ефективність
З
$x Загазованість $x Контроль
У $x Контроль загазованості (геогр.) (028)
$x Задимленість $x Контроль
У $x Контроль задимленості (геогр.) (028)
$x Запиленість $x Контроль
У $x Контроль запиленості (геогр.) (028)
$x Заходи безпеки (геогр.) (028)
$x Злиття (геогр.) (028)
І
$x Інвентаризація (геогр.) (028)
$x Інвестиції, іноземні
У $x Іноземні інвестиції (028)
$x Іноземні інвестиції (028)
НУ $x Інвестиції, іноземні
$x Інвестиції, урядові
У $x Урядові інвестиції (геогр.) (028)
$x Інформаційні служби (028)
$x Інформаційні служби $x Правові аспекти (геогр.) (028)
$x Інформаційні технології (геогр.) (028)
К
$x Капіталовкладення (геогр.) (028)
$x Комунікаційні системи (028)
$x Контракти із субпідрядниками (геогр.) (028)
$x Контроль, виробничий
У $x Виробничий контроль (геогр.) (028)
$x Контроль витрат (028)
НУ $x Витрати $x Контроль
$x Контроль загазованості (геогр.) (028)
НУ $x Загазованість $x Контроль
$x Контроль задимленості (геогр.) (028)
НУ $x Задимленість $x Контроль
$x Контроль запиленості (геогр.) (028)
НУ $x Запиленість $x Контроль
$x Контроль якості (028)
НУ $x Якість $x Контроль
$x Корупція (геогр.) (028)
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$x Кошториси (геогр.) (028)
$x Кредитоспроможність $x Оцінка
У $x Оцінка кредитоспроможності (028)
Л
$x Ліцензії (геогр.) (028)
М
$x Мінімізація відходів (геогр.) (028)
Н
$x Нещасні випадки (геогр.) (028)
О
$x Обладнання та постачання (028)
$x Оцінка кредитоспроможності (028)
НУ $x Кредитоспроможність $x Оцінка
П
$x Переробка відходів (геогр.) (028)
$x Планування (028)
$x Пожежі та протипожежні заходи (геогр.) (028)
$x Правила безпеки (геогр.) (028)
$x Правові аспекти (геогр.) (028)
$x Право власності (геогр.) (028)
$x Продуктивність праці (геогр.) (028)
$x Професійна орієнтація (геогр.) (028)
$x Професійні хвороби (геогр.) (028)
НУ $x Хвороби, професійні
Р
$x Розміщення (геогр.) (028)
С
$x Саморегулювання (геогр.) (028)
$x Санітарний стан (геогр.) (028)
$x Сезонні коливання (геогр.) (028)
$x Сертифікація (геогр.) (028)
$x Служби роботи з клієнтами (геогр.) (028)
$x Службовці та працівники (028)
$x Службовці та працівники $x Вплив технологічних інновацій (геогр.) (028)
$x Службовці та працівники $x Здоров’я та гігієна (геогр.) (028)
$x Службовці та працівники $x Медичне обслуговування (геогр.) (028)
$x Службовці та працівники $x Навчання (геогр.) (028)
$x Службовці та працівники $x Пенсії (геогр.) (028)
$x Службовці та працівники $x Пенсії $x Правові аспекти (геогр.) (028)
$x Службовці та працівники $x Попит та пропозиція (геогр.) (028)
$x Службовці та працівники $v Посадові інструкції (геогр.) (028)
$x Службовці та працівники $x Правовий статус, права і т.п. (геогр.) (028)
$x Соціальні аспекти (геогр.) (028)
$x Стандарти (геогр.) (028)
$x Стандарти виробництва
У $x Виробництво $x Стандарти (геогр.) (028)
$x Статистичні методи (028)
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$x Страхування (геогр.) (028)
$x Страхування $x Правові аспекти (геогр.) (028)
$x Субсидії (геогр.) (028)
Т
$x Техніка безпеки (028)
$x Технічні умови (геогр.) (028)
$x Технологічні інновації (геогр.) (028)
$x Товарні знаки (028)
У
$x Управління (028)
$x Управління запасами (геогр.) (028)
$x Управління інформаційними ресурсами (геогр.) (028)
$x Управління персоналом (028)
$x Управління ризиками (геогр.) (028)
$x Управління $x Участь працівників (геогр.) (028)
$x Управління $x Участь працівників $x Правові аспекти (геогр.) (028)
$x Урядова політика (геогр.) (028)
$x Урядові інвестиції (геогр.) (028)
НУ $x Інвестиції, урядові
Ф
$x Фінанси (028)
$x Фінанси $x Правові аспекти (геогр.) (028)
$x Фондовіддача (геогр.) (028)
Х
$x Хвороби, професійні
У $x Професійні хвороби (геогр.) (028)
Ц
$x Ціни (геогр.) (028)
$x Ціни $x Правові аспекти (геогр.) (028)
$x Ціни $x Урядова політика (геогр.) (028)
Ш
$x Шуми (028)
Я
$x Якість $x Контроль
У $x Контроль якості (028)
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ТП 029 Наземні транспортні засоби
Наведені нижче підзаголовки можуть використовуватися як типові підзаголовки під
наземними транспортними засобами.
Категорія містить:
- Типи та окремі марки чи моделі наземних транспортних засобів.
Наприклад:
Автобуси – Акумулятори;
Вантажні автомобілі – Амортизатори;
Леопард (танк) – Зчеплення;
Спортивні автомобілі – Гальма;
Танки – Безпека при зіткненнях;
Харлей Девідсон, мотоцикли – Витрата пального.

А
$x Автоматичний контроль (029)
$x Аеродинаміка (029)
$x Акумулятори (геогр.) (029)
$x Амортизатори (029)
$x Антиблокувальна гальмівна система (029)
НУ $x Гальмівна система, антиблокувальна
$x Антикорозійний захист (геогр.) (029)
Ш $x Захист (геогр.) (029)
$x Аудіообладнання (геогр.) (029)
Б
$x Бампери (029)
$x Безпека при зіткненнях (геогр.) (029)
$x Буксування та ковзання (геогр.) (029)
$x Буфери (029)
В
$x Вібрація (геогр.) (029)
$x Відбуксовування (геогр.) (029)
$x Вікна та лобове скло $x Правові аспекти (геогр.) (029)
$x Витрата пального (029)
$x Вплив на навколишнє середовище (геогр.) (029)
Г
$x Газові генератори (геогр.) (029)
НУ $x Генератори, газові
$x Газові двигуни (геогр.) (029)
НУ $x Двигуни, газові
$x Гальма (029)
$x Гальмівна система, антиблокувальна
У $x Антиблокувальна гальмівна система (029)
$x Генератори, газові
У $x Газові генератори (геогр.) (029)
$x Генератори, електричні
У $x Електричні генератори (геогр.) (029)
$x Гідравлічне обладнання (029)
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Д
$x Двері (029)
$x Двигуни (029)
$x Двигуни $x Блоки циліндрів (029)
$x Двигуни $x Вібрація (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Вихлопні гази (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Вихлопні гази $x Правові аспекти (геогр.) (029)
$x Двигуни внутрішнього згорання (геогр.) (029)
$x Двигуни, газові
У $x Газові двигуни (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Глушники (029)
$x Двигуни $x Глушники $x Акустичні властивості (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Головки циліндрів (геогр.) (029)
$x Двигуни, дизельні
У $x Дизельні двигуни (029)
$x Двигуни, дизельні $x Вихлопні гази
У $x Дизельні двигуни $x Вихлопні гази (геогр.) (029)
$x Двигуни, двотактні (029)
НУ $x Двотактні двигуни
$x Двигуни $x Звукоізоляція(геогр.) (029)
$x Двигуни $x Розподільчі вали (029)
$x Двигуни $x Карбюратори (029)
$x Двигуни $x Клапани (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Колінчасті вали (029)
$x Двигуни $x Компресори (029)
$x Двигуни $x Масляні фільтри (029)
$x Двигуни $x Модифікація (геогр.) (029)
$x Двигуни на рідкому азоті (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Поршні та поршневі кільця (029)
$x Двигуни $x Розбирання(геогр.) (029)
$x Двигуни $x Система випуску відпрацьованих газів (029)
$x Двигуни $x Системи вприскування палива (029)
$x Двигуни $x Системи електронного вприскування палива (029)
$x Двигуни $x Системи змащування (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Системи комп’ютерного управління (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Системи контролю та управління (029)
$x Двигуни $x Системи охолодження (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Охолодження (геогр.) (029)
$x Двигуни $x Турбокомпресори (029)
$x Двигуни $x Циліндри (029)
$x Двигуни $x Частини (геогр.) (029)
$x Двотактні двигуни
У $x Двигуни, двотактні (029)
$x Дефекти (геогр.) (029)
$x Дефекти $x Правові аспекти (геогр.) (029)
$x Дизайн та конструювання (029)
$x Дизайн та конструювання $x Оптичні методи (029)
$x Дизайн та конструювання $x Правові аспекти (геогр.) (029)
$x Дизельні двигуни (029)
НУ $x Двигуни, дизельні
$x Дизельні двигуни $x Вихлопні гази (геогр.) (029)
НУ $x Двигуни, дизельні $x Вихлопні гази
$x Динаміка (029)
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$x Дискові гальма (029)
$x Дискові гальма, аеродинамічні (029)
$x Диференціальні механізми (029)
Е
$x Екологічні аспекти (геогр.) (029)
$x Експлуатаційні витрати (029)
$x Експлуатація в умовах бездоріжжя (геогр.) (029)
$x Електричне обладнання (геогр.) (029)
$x Електричні генератори (геогр.) (029)
НУ $x Генератори, електричні
$x Електронне обладнання (029)
$x Електропроводка (029)
З
$x Замки (029)
$x Запалювання (029)
$x Запалювання $x Електронні системи (029)
$x Захист (геогр.) (029)
В $x Антикорозійний захист
$x Заходи для зимової експлуатації (геогр.) (029)
$x Зварювання(геогр.) (029)
$x Зчеплення (геогр.) (029)
І
$x Інтер’єри (геогр.) (029)
К
$x Каталітичний конвертер (029)
НУ $x Конвертер, каталітичний
$x Кліматичні фактори (геогр.) (029)
$x Колекціонування та зберігання (геогр.) (029)
$x Колеса (029)
$x Колеса $x Балансування (геогр.) (029)
$x Колеса $x Вирівнювання, регулювання (геогр.) (029)
$x Конвертер, каталітичний
У $x Каталітичний конвертер (029)
$x Кондиціонування повітря (геогр.) (029)
$x Коробки передач (029)
$x Корозія (геогр.) (029)
$x Корпуси (геогр.) (029)
$x Корпуси $x Центрування (геогр.) (029)
$x Корпуси $x Частини (геогр.) (029)
Л
$x Ліцензії (геогр.) (029)
М
$x Маркетинг (029)
$x Матеріали (геогр.) (029)
$x Матеріали $x Динамічне тестування (геогр.) (029)
$x Моделі (геогр.) (029)
$x Моделі $x Радіоуправління (геогр.) (029)
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О
$x Оббивка (геогр.) (029)
$x Обкатування (029)
$x Обладнання на замовлення користувача (геогр.) (029)
НУ $x Тюнінг
$x Облицювання радіатора (029)
$x Опалення та вентиляція (геогр.) (029)
$x Освітлення (геогр.) (029)
$x Освітлення $x Правові аспекти (геогр.) (029)
$x Осі (029)
П
$x Паливні баки (геогр.) (029)
$x Паливні системи (029)
$x Панелі приладів (029)
$x Передній привід
У $x Привід, передній (029)
$x Підшипники (геогр.) (029)
$x Пневматична підвіска (геогр.) (029)
$x Пневматичне обладнання (029)
$x Подавання мастила (029)
$x Пожежі та протипожежні засоби (геогр.) (029)
$x Постачання (029)
$x Правові аспекти (геогр.) (029)
$x Привід, передній (029)
НУ $x Передній привід
$x Прилади за контролем забруднення навколишнього середовища (029)
$x Прилади за контролем забруднення навколишнього середовища $x Правові аспекти (геогр.)
(029)
$x Протиугінні пристрої (029)
$x Пускові пристрої (геогр.) (029)
Р
$x Радіатори (029)
$x Радіообладнання (029)
$x Радіообладнання $x Заходи безпеки (геогр.) (029)
$x Реєстрація (геогр.) (029)
$x Реєстрація $x Платежі (геогр.) (029)
$x Реєстрація та транспортування (геогр.) (029)
$x Реєстрація та транспортування $x Платежі (геогр.) (029)
$x Ремені безпеки (029)
$x Ремені безпеки $x Правові аспекти (геогр.) (029)
$x Ресори та підвіски (геогр.) (029)
$x Розміри (геогр.) (029)
$x Рульовий механізм (029)
С
$x Серійні номери (029)
$x Сигнали (029)
$x Сидіння (геогр.) (029)
$x Силова передача (геогр.) (029)
НУ $x Трансмісія
$x Системи захисту від перевертання (геогр.) (029)
$x Стійкість (029)
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Т
$x Термін експлуатації (геогр.) (029)
$x Технічне обслуговування та поточний ремонт (029)
$x Технічне обслуговування та поточний ремонт $x Правові аспекти (геогр.) (029)
$x Технічні огляди (геогр.) (029)
$x Технічні характеристики (геогр.) (029)
$x Трансмісія
У $x Силова передача (геогр.) (029)
$x Транспортування (геогр.) (029)
$x Транспортування $x Правові аспекти (геогр.) (029)
$x Тюнінг
У $x Обладнання на замовлення користувача (геогр.) (029)
$x Тяга (геогр.) (029)
Ф
$x Фарбування (геогр.) (029)
Х
$x Характеристики керованості (геогр.) (029)
$x Характеристики плавності руху (геогр.) (029)
НУ $x Характеристики плавності ходу
Ц
$x Ціни (геогр.) (029)
$x Ціни $x Правові аспекти (геогр.) (029)
Ч
$x Частини (геогр.) (029)
Ш
$x Шасі (029)
$x Швидкість (029)
$x Шини (029)
$x Шини $x Ремонт (геогр.) (029)
$x Шини $x Тиск (029)
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ТП 030 Війни
Подані нижче підзаголовки можуть використовуватись як типові у предметних рубриках
під війнами.
Категорія містить:
- Окремі війни, коли назви війн подаються як заголовки 650 поля.
Наприклад:
Кримська війна, 1853-1856 – Артилерійські операції;
Друга світова війна, 1939-1945 – Тил.
-

Окремі війни, коли назви війн подаються як підзаголовки під назвами місця (651 поле)
Наприклад:
Туреччина – Історія – Революція, 1909 – У літературі.

-

Збройні конфлікти інші, ніж війни, такі, як державні перевороти, революції, повстання,
заколоти, вторгнення або громадянські війни.
Наприклад:
Трансільванія (Румунія) – Історія – Селянське повстання, 1437-1438 – Історіографія;
Іспанія – Історія – Державний переворот, 1981 – Громадська думка;
США – Історія – Громадянська війна, 1861-1865 – Поштові служби.

Категорія не містить:
- Окремі битви.
Наприклад :
Битва за Відень, 1683;
Ель Аламейн, битва, 1942.
-

Демонстрації, протести, страйки або інші подібні дії без участі армії та терористичні акти.

Особливі умови:
1. Географічний підзаголовок.
Підзаголовки з цього списку, що мають позначку (геогр.) можуть далі підрозділятись
географічно лише тоді, коли вони подаються безпосередньо після заголовка війни, що отримала
власну назву, в якій не згадується географічна назва.
Наприклад:
Друга світова війна, 1939-1945.
Для воєн, у назві яких фігурує географічна назва чи конкретна юрисдикція, де відбувалася
боротьба, типові підзаголовки підрозділяються географічно лише, щоб вказати на місце інше, ніж
у назві заголовка, чи для того, щоб уточнити місцевість.
Наприклад:
Війна Фолклендських островів – Військова розвідка – Велика Британія;
Південно-африканська війна, 1899-1902 – Кампанії – Південна Африка – Кальвінський регіон.
Для воєн, визначених як хронологічні підзаголовки під назвою місця, зазвичай це
громадянська війна чи внутрішній збройний конфлікт, типові підзаголовки з цього списку не
підрозділяються географічно.
Наприклад:
США – Історія – Громадянська війна, 1861-1865.
Для того, щоб вказати місце, яке пов’язане з тематичним підзаголовком з цього списку, і який
далі не підрозділяється географічно, призначають дві предметні рубрики: одну для війни,
виокремленої предметом, а іншу для війни, виокремленої місцем.
Наприклад:
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Перша світова війна, 1914-1918 – Радіолокація;
Перша світова війна, 1914-1918 – Данія.
2. Підзаголовок – Участь [...].
Підзаголовки типу – Участь [...] використовується для робіт про участь визначеної групи у
воєнних діях на війні.
Наприклад:
Друга світова війна, 1939-1945 – Участь підлітків.
Коли в роботі йдеться про інші аспекти війни по відношенню до визначеної групи, то
використовується рубрика : [назва війни] - [назва групи].
Наприклад:
Друга світова війна, 1939-1945 – Діти.
Підзаголовок – Участь [національність] використовується:
- Для робіт про безпосередню участь національностей у воєнних діях.
Наприклад:
В’єтнамський конфлікт, 1961-1975 – Участь австралійців
- Для робіт про іноземну економічну і технічну допомогу сторонам, що воюють.
Наприклад:
Польща – Історія – Революція, 1863-1864 – Участь шведів.
Для участі визначеної країни в одній зі світових війн використовується рубрика типу [назва
війни] - [країна].
Наприклад:
Друга світова війна, 1939-1945 – Польща.
Не використовується підзаголовок – Участь [назва групи, національності] для головної
сторони, яка воює в будь-якій визначеній війні.
Наприклад:
Друга світова війна, 1939-1945 – Участь німців. [не використовується]
3. Спеціальні теми.
Для загальних робіт про війну на місцевості, призначається одна предметна рубрика, де
заголовком є місцевість, а назва війни є підзаголовком.
Наприклад:
Україна – Історія – Друга світова війна, 1939-1945.
Для робіт про особливий предмет війни, пов’язаної з окремою місцевістю, призначаються дві
предметні рубрики: для війни із відповідним предметним підзаголовком зі списку, що подається
нижче та для місцевості, підрозділеної назвою війни та того ж предметного підзаголовка.
Наприклад:
Друга світова війна, 1939-1945 – Кампанії.
та
Україна – Історія – Друга світова війна, 1939-1945 – Кампанії.

А
$x Аеростати (геогр.) (030)
$x Артилерійські операції (030)
$x Артилерійські операції, американські [британські, французькі тощо] (030)
Б
$x Бібліотеки (геогр.) (030)
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$x Біженці (геогр.) (030)
$x Біологічна зброя (геогр.) (030)
$x Битви (геогр.) (030)
$x Блокади (геогр.) (030)
В
$x В екслібрисах (030)
$x Ветерани (геогр.) (030)
$x Ветеринарні служби (геогр.) (030)
$x Військова журналістика (геогр.) (030)
$x Військова розвідка (геогр.) (030)
$x Військово-морські операції (030)
$x Військово-морські операції, американські [британські тощо.] (геогр.) (030)
$x Військово-морські операції $x Підводні човни (030)
$x Висвітлення в пресі (геогр.) (030)
$x Вплив на здоров’я (030)
$x Вплив на суспільне життя (геогр.) (030)
$x Втрати (геогр.) (030)
$x В’язні (030)
$x В’язні, британські [німецькі тощо.] (030)
Г
$x Гомосексуалісти (030)
$x Госпіталі (геогр.) (030)
$x Громадська думка (030)
Д
$x Дезертири (геогр.) (030)
$x Джерела (030)
$x Десантні операції (030)
$x Діти (геогр.) (030)
$x Дипломатична історія (030)
$x Договори (030)
Е
$x Евакуація (геогр.) (030)
$x Екологічні аспекти (геогр.) (030)
Є
$x Євреї (геогр.) (030)
Ж
$x Жінки (геогр.) (030)
$x Журналісти (030)
З
$x Заручники (геогр.) (030)
$x Засоби масової інформації (030)
$x Злочини (геогр.) (030)
$x Зниклі безвісти (геогр.) (030)
$x Зрадники (геогр.) (030)
І
$x Іноземна громадська думка (030)
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$x Іноземна громадська думка, австрійська [британська, французька тощо.] (030)
$x Історіографія (030)
К
$x Кавалерійські операції (030)
$x Кампанії (геогр.) (030)
$x Камуфляж (030)
$x Картографія (030)
$x Кінофільми (геогр.) (030)
$x Козаки (геогр.) (030)
$x Комп’ютерні технології (030)
$x Конфіскації та контрибуції (геогр.) (030)
$x Концентраційні табори (геогр.) (030)
$x Криптографія (030)
Л
$x Література (геогр.) (030)
М
$x Медична допомога (геогр.) (030)
$x Мир (030)
(Використовується для робіт про припинення воєнних дій, мирний договір).
$x Миротворчі сили (030)
$x Мова (030)
$x Моральні та етичні аспекти (геогр.) (030)
$x Музеї (геогр.) (030)
Н
$x Нагороди (030)
$x Назва (030)
$x Наука (геогр.) (030)
О
$x Окуповані території (030)
$x Операції на річках (геогр.) (030)
$x Операції на річках, американські [британські тощо] (геогр.) (030)
$x Ордени та медалі (геогр.) (030)
$x Освіта (геогр.) (030)
$x Охорона здоров’я (030)
П
$x Памфлети (030)
$x Пам’ятники (геогр.) (030)
$x Перевезення (геогр.) (030)
$x Передача інформації (030)
$x Передбачення (030)
$x Перемир’я (030)
$x Підпільна література (геогр.) (030)
$x Підпільні друкарні (геогр.) (030)
$x Підпільні рухи (геогр.) (030)
$x Підпільні рухи $x Музеї (геогр.) (030)
$x Пісні та музика (030)
$x Повітряні операції (030)
$x Повітряні операції, американські [британські, французькі тощо] (030)
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$x Погроми та мародерства (геогр.) (030)
$x Пожежники (геогр.) (030)
$x Портрети (030)
$x Постачання палива (030)
$x Постачання продовольства (геогр.) (030)
$x Поштові служби (030)
$x Пошукові та рятувальні операції (геогр.) (030)
$x Правові аспекти (геогр.) (030)
$x Прапори (030)
$x Предмети колекціонування (геогр.) (030)
$x Примусова репатріація (030)
$x Примусова робоча сила (геогр.) (030)
$x Причини (030)
$x Проектування і будівництво (030)
$x Пропаганда (030)
$x Проповіді (030)
$x Протиповітряні операції (030)
$x Психологічні аспекти (030)
Р
$x Радіолокація (030)
$x Радіотрансляції (030)
$x Релігійні аспекти (030)
$x Релігійні аспекти $x Баптисти [Католики тощо] (030)
$x Релігійні аспекти $x Буддизм [Християнство тощо] (030)
$x Релігійні аспекти $x Протестантські церкви (030)
$x Репатріація (030)
$x Розвідувальні операції (030)
$x Розвідувальні операції, американські, [німецькі тощо] (030)
$x Розвідувально-диверсійні операції (геогр.) (030)
$x Розмінування (030)
$x Рухи протесту (геогр.) (030)
С
$x Скаути (030)
$x Соціальні аспекти (геогр.) (030)
$v Спогади $x Критика та аналіз (030)
$v Спогади, російські [ірландські, польські тощо] $x Критика та аналіз (030)
$x Старожитності (030)
Т
$x Таємні служби (геогр.) (030)
$x Театр (030)
$x Телебачення (030)
$x Телекомунікаційні зв’язки (030)
$x Територіальні питання (геогр.) (030)
$x Тил (геогр.) (030)
(Використовується для робіт про усю територію й населення країни, яка воює, на відміну від
фронту.)
$x Тилові служби (геогр.) (030)
(Використовується для робіт про допоміжні військові частини і з'єднання, які розташовані за
діючими частинами, й забезпечують їх усім необхідним для життя та бою.)
$x Трофеї (030)
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У
$x Уряд в екзилі (030)
$x Участь гомосексуалістів (030)
$x Участь дітей (030)
$x Участь емігрантів (030)
$x Участь жінок (030)
$x Участь іноземців (030)
$x Участь комуністів (030)
$x Участь молоді (030)
$x Участь німців [ірландців, шведів тощо] (030)
Ф
$x Фальшиві гроші (геогр.) (030)
$x Фінанси (геогр.) (030)
$x Фотографії (030)
Х
$x Хімічна зброя (геогр.) (030)
Ц
$x Цензура (геогр.) (030)
Ю
$x Ювілеї, річниці і т.п. (030)
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ТП – 031 Тематичні типові підзаголовки – загальний перелік
Типовий підзаголовок

Код
списку

$x Ад’єктивація
$x Адміністративне управління
$x Адміністративно-територіальний поділ

А
014
014
026
024
007
007
007
005
028
029
002
017
018
021
021
026
011
001
022
023
024
014
012
011

$x Адміністрація

008

$x Абзаци
$x Абсолютні конструкції
$x Абсорбція та адсорбція (геогр.)
$x Абсцес (геогр.)
$x Авіамеханіка
$x Авіація
$x Авіація $x Наземне забезпечення польотів
$x Автоматизація
$x Автоматичний контроль
$x Авторство

$x Авторство $x Дата авторства
$x Агоністи
$x Аграрна політика
$x Агрокультура (геогр.)
$x Адаптація (геогр.)

009
$x Адміністрація $x Правові аспекти (геогр.)

008

$x Аеродинаміка
$x Аеродослідження

029
011

$x Аерознімки

011

$x Аеростати (геогр.)
$x Азартні ігри (геогр.)
$x Акредитація (геогр.)

030
001
005
008

$x Акроніми
$x Акумулятори (геогр.)
$x Акупунктура (геогр.)
$x Акустичні властивості (геогр.)

014
029
024
026
027

Назва списку

Мови
Мови
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Військові служби
Військові служби
Військові служби
Організації
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Імена осіб
Літературні твори, введені під назвою
Сакральні твори
Мистецтво
Мистецтво
Хімічні речовини
Назви місць
Етнічні групи
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Мови
Колонії
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Наземні транспортні засоби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Війни
Етнічні групи
Організації
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Мови
Наземні транспортні засоби
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Матеріали
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$x Акцент
$x Алегоричні інтерпретації
$x Алергенність
$x Алфавіт
$x Алфавіт $x Релігійні аспекти
$x Алфавіт $x Релігійні аспекти $x Буддизм
[Християнство тощо]
$x Альтернативне лікування (геогр.)
$x Амортизатори
$x Аналіз
$x Аналіз життєздатності популяції (геогр.)
$x Аналіз зв’язного мовлення
$x Аналогія
$x Анатомія
$x Анафора
$x Анексія
$x Анкілоз (геогр.)
$x Анодне окислення (геогр.)
$x Аномалії (геогр.)
$x Антагонізми (геогр.)
$x Антиблокувальна гальмівна система
$x Антикорозійний захист (геогр.)
$x Антоніми
$x Антропометрія (геогр.)
$x Апологетичні твори $x Критика та аналіз
$x Артиклі
$x Артилерійські операції
$x Артилерійські операції, американські
[британські, французькі тощо]
$x Артилерія
$x Артилерія $x Стройова підготовка
$x Артилерія $x Тактичні навчання
$x Артилеристи
$x Архаїзми
$x Археологічні дослідження
$x Археологічні колекції

014
018
026
014
014
014

Мови
Сакральні твори
Хімічні речовини
Мови
Мови
Мови

025
029
023
026
027
022
023
014
014
022
023
024
014
011

Хвороби
Наземні транспортні засоби
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Матеріали
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Мови
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Мови
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Органи і частини тіла
Матеріали
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Мови
Класи осіб
Етнічні групи
Релігії
Християнські конфесії
Мови
Війни
Війни

024
027
022
023
024
026
029
029
014
000
001
019
020
014
030
030
007
007
007
007
014
011

$x Археологічні пам’ятки

002
003
005
011

$x Археологічні пам’ятки, візантійські

011

Військові служби
Військові служби
Військові служби
Військові служби
Мови
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
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$x Археологічні пам’ятки, германські

011

$x Археологічні пам’ятки, кельтські

011

$x Археологічні пам’ятки $x Колекціонери та 011
колекціонування (геогр.)
$x Археологічні пам’ятки $x
011
Колекціонування та зберігання (геогр.)
$x Археологічні пам’ятки, римські
011
$x Археологічні пам’ятки, слов’янські

011

$x Археологічні пам’ятки, турецькі

011

$x Археологічні пам’ятки, фінікійські

011

$x Архівні ресурси

011

$x Архітектура

011

$x Асигнування та витрати

005
007
011

$x Асигнування та витрати $x Вплив інфляції 011
$x Аспіранти

009

$x Атестація (геогр.)
$x Аудіообладнання (геогр.)
$x Аудит

000
029
005
008

$x Аудит $x Правові аспекти (геогр.)

028
008

$x Афікси
$x Афінне маркування (геогр.)
$x Африканські [Американські, Російські,
Італійські тощо] впливи

014
026
015

$x Бакалаври

Б
009

$x Бампери
$x Баптистські версії
$x Баскетбол

029
018
009

$x Бахаїв, інтерпретації
$x Безпека при зіткненнях (геогр.)
$x Безперервна освіта (геогр.)

018
029
000
001

адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Організації
Військові служби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Класи осіб
Наземні транспортні засоби
Організації
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Галузі промисловості
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Мови
Хімічні речовини
Література окремими мовами

Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Наземні транспортні засоби
Сакральні твори
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Сакральні твори
Наземні транспортні засоби
Класи осіб
Етнічні групи
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$x Безпідметні конструкції
$x Безпліддя (геогр.)
$x Безсполучниковий зв'язок
$x Бейсбол

014
022
014
009

$x Береговий патруль
$x Бібліотека

007
002
003
005
030
011

$x Бібліотеки (геогр.)
$x Бібліотечні ресурси
$x Біженці (геогр.)
$x Біоакумуляція (геогр.)
$x Біоактивність (геогр.)
$х Біографії $v Джерела
$x Біографії $x Критика та аналіз
$x Біодеградація (геогр.)
$x Біологічна зброя (геогр.)
$x Біологічний контроль (геогр.)
$x Біопсія (геогр.)
$x Біотехнології (геогр.)
$x Битви (геогр.)
$x Благодійні внески (геогр.)
$x Благодійні заклади
$x Благодійні організації
$x Благодійність
$x Благодійники
$x Блокади (геогр.)
$x Боєздатність
$x Бонітування (геогр.)
$x Боротьба

030
026
026
000
000
001
026
030
022
023
024
023
026
030
000
001
005
019
020
001
005
009
030
007
022
023
009

$x Боротьба із бур’янами (геогр.)
$x Боцмани
$x Бронетанкові війська
$x Будинки

023
007
007
005
009

$x Будинки та місця проживання

002
003
015
018
029

$x Буддистські [Християнські тощо] впливи
$x Буддистські інтерпретації
$x Буксування та ковзання (геогр.)

Мови
Тварини
Мови
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Військові служби
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Війни
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Війни
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Класи осіб
Класи осіб
Етнічні групи
Хімічні речовини
Війни
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Війни
Класи осіб
Етнічні групи
Організації
Релігії
Християнські конфесії
Етнічні групи
Організації
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Війни
Військові служби
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Дикорослі та культурні рослини
Військові служби
Військові служби
Організації
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Імена осіб
Імена сімей, родів
Література окремими мовами
Сакральні твори
Наземні транспортні засоби
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$x Бухгалтерський облік

$x Бухгалтерський облік $x Правові аспекти
(геогр.)

005
007
008
028
005
007
008

$x Буфери
$x Вага (геогр.)
$x Вагітність (геогр.)
$x Вакансії (геогр.)
$x Вакцинація (геогр.)
$x Вакцинація $x Ускладнення (геогр.)
$x Варіації (геогр.)
$x Вбивство
$x Вегетативне розмноження (геогр.)
$x В екслібрисах

$x Вербування, наймання і т.п. до лав армії
$x Вербування, наймання і т.п. до лав армії $x
Правові аспекти
$x Версії
$x Версії, африканські [слов’янські, індійські
тощо]
$x Версії свідків Ієгови
$x Вертикальна інтеграція (геогр.)
$x Вертикальний розподіл (геогр.)
$x Ветерани (геогр.)
$x Ветеринарні служби (геогр.)
$x Вживання
$x Вживання алкоголю (геогр.)
$x Вживання наркотиків (геогр.)
$x Вживання тютюну (геогр.)
$x Взаємозв’язки

028
029
В
022
024
022
028
022
025
025
014
002
023
002
005
011

Організації
Військові служби
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Галузі промисловості
Організації
Військові служби
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби

030
007
007

Тварини
Органи та частини тіла
Тварини
Галузі промисловості
Тварини
Хвороби
Хвороби
Мови
Імена осіб
Дикорослі та культурні рослини
Імена осіб
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Війни
Військові служби
Військові служби

018
018

Сакральні твори
Сакральні твори

018
028
022
030
030
014
000
001
002
000
001
002
000
001
015
019
020

Сакральні твори
Галузі промисловості
Тварини
Війни
Війни
Мови
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Класи осіб
Етнічні групи
Література окремими мовами
Релігії
Християнські конфесії
164

$x Взаємозв’язки $x Буддизм [Іудаїзм тощо]
$x Взаємозв’язки $x Євангелістські церкви
$x Взаємозв’язки $x Лютеранська церква
[П’ятидесятники тощо]
$x Взаємозв’язки $x Протестантські церкви
$x Взаємозв’язки $x Християнство [Іслам
тощо]
$x Вібрація (геогр.)
$x Відбір (геогр.)
$x Відбір зразків (геогр.)
$x Відбуксовування (геогр.)
$x Вікна та лобове скло $x Правові аспекти
(геогр.)
$x Відкритий прийом

020
020
020

Християнські конфесії
Християнські конфесії
Християнські конфесії

020
019

Християнські конфесії
Релігії

029
026
023
029
029

Наземні транспортні засоби
Хімічні речовини
Дикорослі й культурні рослини
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

009

$x Відкриття золота

011

$x Відкриття та дослідження

011
012
014
014
002
001
000
002
004
000
002
004
000
001
014
000
001
007
030
030
007
007
007
002
030
030

Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Мови
Мови
Імена осіб
Етнічні групи
Класи осіб
Імена осіб
Письменники: групи письменників
Класи осіб
Імена осіб
Письменники: групи письменників
Класи осіб
Етнічні групи
Мови
Класи осіб
Етнічні групи
Військові служби
Війни
Війни
Військові служби
Військові служби
Військові служби
Імена осіб
Війни
Війни

030

Війни

007
007

Військові служби
Військові служби

022
023

Тварини
Дикорослі та культурні рослини

$x Відміни
$x Відмінки
$x Відносини з [клас осіб чи етнічна група]
$x Відносини з владою (геогр.)
$x Відносини з жінками
$x Відносини з чоловіками
$x Відпочинок (геогр.)
$x Відродження
$x Відставка (геогр.)
$x Війни (геогр.)
$x Війська спеціального призначення
$x Військова журналістика (геогр.)
$x Військова розвідка (геогр.)
$x Військова поліція
$x Військове будівництво
$x Військове будівництво $x Правові аспекти
$x Військове лідерство
$x Військово-морські операції
$x Військово-морські операції, американські
[британські тощо.] (геогр.)
$x Військово-морські операції $x Підводні
човни
$x Військово-повітряні сили
$x Військово-повітряні сили $x
Комунікаційні системи
$x Вік (геогр.)
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$x Віросповідання
$x Віросповідання $x Критика та аналіз
$x Віруси (геогр.)
$x Вірусні захворювання (геогр.)
$x Віршування
$x Вибори
$x Вибори, [дата]
$x Виборча система
$x Виборче право (геогр.)

019
020
022
022
014
005
006
006
008

$x Виборчі дебати
$x Виборчі округи
$x Виверження

000
001
006
006
011

$x Виверження, [дата]

011

$x Вивих (геогр.)
$x Вигнання (геогр.)
$x Вигуки
$x Видавнича діяльність (геогр.)

024
002
014
005
020
016
017
018
023
026
002
014
022
023
022
006
018
022
018
018
022
014
014
023
000
000
007
007

$x Видання
$x Видання, особливі
$x Видоутворення (геогр.)
$x Визнання (геогр.)
$x Визначеність
$x Визначення віку
$x Визначення статі (геогр.)
$x Виключення
$x Використання
$x Використання (геогр.)
$x Використання у гімнах
$x Використання у проповідях
$x Використання $x Фізіологічні аспекти
$x Вимова
$x Вимова іноземців
$x Вимоги до води (геогр.)
$x Вимоги до проживання (геогр.)
$x Винагороди
$x Виплати, грошові допомоги і т.п.
$x Виплати, грошові допомоги і т.п. $x
Правові аспекти
$x Випускники (геогр.)

008
009

$x Виразки (геогр.)

024

Релігії
Християнські конфесії
Тварини
Тварини
Мови
Організації
Законодавчі органи
Законодавчі органи
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Класи осіб
Етнічні групи
Законодавчі органи
Законодавчі органи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Органи і частини тіла
Імена осіб
Мови
Організації
Християнські конфесії
Літературні твори, введені під автором
Літературні твори, введені під назвою
Сакральні твори
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Імена осіб
Мови
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Законодавчі органи
Сакральні твори
Тварини
Сакральні твори
Сакральні твори
Тварини
Мови
Мови
Дикорослі та культурні рослини
Класи осіб
Класи осіб
Військові служби
Військові служби
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Органи та частини тіла
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$x Виробництво $x Стандарти (геогр.)
$x Виробнича потужність (геогр.)
$x Виробничі стреси (геогр.)

$x Вказівні займенники
$x Вогнепальна зброя
$x Вогнепальна зброя $x Маркування
$x Водні угіддя
$x Воєнна політика

028
028
000
001
000
028
023
023
023
023
030
000
001
022
029
028
000
001
014
007
007
013
011

$x Воєнна політика $x Релігійні аспекти

011

$x Воєнні відносини (геогр.)

011

$x Воєнні відносини $z Зарубіжні країни

011

$x Вокалізація
$x Вокалізація (геогр.)
$x Вокалізація (геогр.) $x Регуляція
$x Волейбол

014
022
022
009

$x Вологість (геогр.)
$x В опері
$x Вплив авіації (геогр.)
$x Вплив автоматизації (геогр.)
$x Вплив атмосферного вуглекислого газу
(геогр.)
$x Вплив атмосферного діоксиду азоту
(геогр.)
$x Вплив атмосферного озону (геогр.)
$x Вплив атмосферних опадів (геогр.)
$x Вплив блукаючого струму (геогр.)
$x Вплив важких металів (геогр.)

023
002
022
000
023

Галузі промисловості
Галузі промисловості
Класи осіб
Етнічні групи
Класи осіб
Галузі промисловості
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Війни
Класи осіб
Етнічні групи
Тварини
Наземні транспортні засоби
Галузі промисловості
Класи осіб
Етнічні групи
Мови
Військові служби
Військові служби
Водні об’єкти
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Мови
Тварини
Тварини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Дикорослі та культурні рослини
Імена осіб
Тварини
Класи осіб
Дикорослі та культурні рослини

023

Дикорослі та культурні рослини

023
023
022
022
023
024
023
022
023

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини

$x Виробничі травми
$x Виробничий контроль (геогр.)
$x Вирощування (геогр.)
$x Вирубування (геогр.)
$x Висадження розсади (геогр.)
$x Висадження розсади $x Механізація (геогр.)
$x Висвітлення в пресі (геогр.)
$x Виселення (геогр.)
$x Виставки (геогр.)
$x Витрата пального
$x Витрати
$x Вища освіта (геогр.)

$x Вплив вібрації (геогр.)
$x Вплив вітру (геогр.)
$x Вплив виверження вулканів (геогр.)
$x Вплив випасання худоби (геогр.)
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$x Вплив витоптування (геогр.)
$x Вплив вогню (геогр.)
$x Вплив вогню $x Генетичні аспекти
$x Вплив водного окислення (геогр.)
$x Вплив вулканічних вивержень (геогр.)
$x Вплив газів (геогр.)
$x Вплив гамма-променів (геогр.)
$x Вплив глобального потепління (геогр.)
$x Вплив гліфосату (геогр.)
$x Вплив дамб (геогр.)
$x Вплив дихлорфеноксиоцтової кислоти
(геогр.)
$x Вплив екзотичних тварин (геогр.)
$x Вплив етефону (геогр.)
$x Вплив забруднення (геогр.)
$x Вплив забруднення води (геогр.)
$x Вплив забруднення водоймищ (геогр.)
$x Вплив забруднення навколишнього
середовища (геогр.)
$x Вплив забруднення повітря (геогр.)
$x Вплив забруднення повітря $x Генетичні
аспекти
$x Вплив заліза (геогр.)
$x Вплив заморозків (геогр.)
$x Вплив запахів (геогр.)
$x Вплив звуку (геогр.)
$x Вплив землечерпальних робіт (геогр.)
$x Вплив імплантатів (геогр.)
$x Вплив інсектицидів
$x Вплив кадмію (геогр.)
$x Вплив калію (геогр.)
$x Вплив кислотних відкладень (геогр.)
$x Вплив кислотних опадів (геогр.)
$x Вплив кислотних осадів (геогр.)
$x Вплив кисню (геогр.)
$x Вплив ліків (геогр.)
$x Вплив людини (геогр.)
$x Вплив льоду (геогр.)
$x Вплив магнію (геогр.)
$x Вплив марганцю (геогр.)
$x Вплив металів (геогр.)
$x Вплив мінералів (геогр.)
$x Вплив миш’яку (геогр.)
$x Вплив на західну культуру
$x Вплив на здоров’я
$x Вплив на іноземні мови
$x Вплив на класичну культуру
$x Вплив на літературу [театр, мистецтво,
живопис тощо] (геогр.)
$x Вплив на навколишнє середовище (геогр.)
$x Вплив на рецептори (геогр.)
$x Вплив наркотиків (геогр.)

023
023
023
022
023
023
023
023
023
022
023

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини

022
023
023
023
022
022

Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Тварини

023
023

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини

023
023
022
022
022
024
022
023
023
023
023
022
023
022
022
023
023
023
024
023
023
018
030
014
018
018

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Тварини
Тварини
Органи та частини тіла
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Сакральні твори
Війни
Мови
Сакральні твори
Сакральні твори

029
026
024

Наземні транспортні засоби
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
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$x Вплив на російську літературу [будь-яка
інша галузь чи дисципліна] (геогр.)

002

Імена осіб

005
021
018
018
002
005
021
030
018
002

Організації
Мистецтво
Сакральні твори
Сакральні твори
Імена осіб
Організації
Мистецтво
Війни
Сакральні твори
Імена осіб

005
021
002

Організації
Мистецтво
Імена осіб

005
021
014

Організації
Мистецтво
Мови

023
023
022
023
022
023
023
022
023

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини

022
024
022
023
024
$x Вплив прищипування (геогр.)
023
$x Вплив промислових відходів (геогр.)
023
$x Вплив радіації (геогр.)
022
023
024
026
$x Вплив радіоактивного забруднення (геогр.) 023
$x Вплив рівня води (геогр.)
022
023
$x Вплив розливів нафти (геогр.)
022
$x Вплив світла (геогр.)
023
$x Вплив сірки (геогр.)
023
$x Вплив солі (геогр.)
022
023
$x Вплив стресів (геогр.)
022
023

Тварини
Органи та частини тіла
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини

$x Вплив на середньовічну культуру
$x Вплив на слов’янську культуру
$x Вплив на суспільне життя (геогр.)

$x Вплив на сучасну культуру
$x Вплив на письменників [будь-який інший
клас осіб] (геогр.)
$x Вплив на письменників, українських
[американських тощо] (геогр.)
$x Вплив на французьку мову [італійську
мову тощо]
$x Вплив озону (геогр.)
$x Вплив окислення ґрунтів (геогр.)
$x Вплив паводків (геогр.)
$x Вплив парникових газів (геогр.)
$x Вплив пестицидів (геогр.)
$x Вплив пестицидів (геогр.)
$x Вплив повені (геогр.)
$x Вплив пожеж (геогр.)
$x Вплив позашляхових транспортних
засобів (геогр.)
$x Вплив полювання (геогр.)
$x Вплив польотів у космос
$x Вплив посухи (геогр.)
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$x Вплив сульфату заліза (геогр.)
$x Вплив температури (геогр.)
$x Вплив теплового забруднення (геогр.)
$x Вплив технологічних інновацій (геогр.)
$x Вплив трихлоретилену (геогр.)
$x Вплив ув’язнення (геогр.)
$x Вплив ультрафіолетового
випромінювання (геогр.)
$x Вплив ураганів (геогр.)
$x Вплив фторидів (геогр.)
$x Вплив фтору (геогр.)
$x Вплив хвиль води (геогр.)
$x Вплив хімікатів (геогр.)
$x Вплив холоду (геогр.)
$x Вплив якості води (геогр.)
$x Вставні конструкції
$x Вступні вимоги

024
023
022
023
023
000
023
000
022

Органи та частини тіла
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Класи осіб
Дикорослі та культурні рослини
Класи осіб
Тварини

023
022
023
023
023
022
024
022
023
024
022
014
008

Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Органи та частини тіла
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Тварини
Мови
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Хімічні речовини
Тварини
Війни
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Хімічні речовини
Війни
Війни

009
$x Вступні іспити

008
009

$x Вступні іспити $x Правові аспекти (геогр.) 008
$x Втома (геогр.)
$x Втрати (геогр.)
$x Вчені ступені

026
022
030
009

$x В'язкість (геогр.)
$x В’язні
$x В’язні, британські [німецькі тощо]

026
030
030

$x Газові генератори (геогр.)
$x Газові двигуни (геогр.)
$x Гальма
$x Гасіння (геогр.)
$x Генеалогії $x Релігійні аспекти

Г
029
029
029
026
011

$x Генеративна граматика
$x Генетика
$x Генетичні аспекти

014
022
023
025

Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Хімічні речовини
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Мови
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хвороби
170

$x Генна інженерія (геогр.)
$x Генна терапія (геогр.)
$x Географічне поширення
$x Географічне поширення $x Кліматичні
фактори (геогр.)
$x Географія
$x Геральдика
$x Гербарії
$x Герменевтика
$x Герундії
$x Герундиви
$x Гібридизація (геогр.)
$x Гігієна та догляд (геогр.)
$x Гідравлічне обладнання
$x Гімни $x Критика та аналіз
$x Гімнастика
$x Гіпертрофія (геогр.)
$x Гістологія
$x Гістологія
$x Гістопатологія

022
023
025
022
023
022

Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хвороби
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини

023
011
012
018
005
002
003
005
018
014
014
022
024
029
020
009

Дикорослі та культурні рослини
Назви місць
Колонії
Сакральні твори
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Сакральні твори
Мови
Мови
Тварини
Органи та частини тіла
Наземні транспортні засоби
Християнські конфесії
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Органи та частини тіла
Тварини
Органи та частини тіла
Тварини
Органи та частини тіла
Хвороби
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Мови
Законодавчі органи
Законодавчі органи
Законодавчі органи
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Хвороби
Війни
Класи осіб
Хвороби
Хвороби

$x Гнізда (геогр.)
$x Гнізда $x Відмова (геогр.)
$x Гнізда $x Підрахунок (геогр.)
$x Гній (геогр.)
$x Гній $x Екологічні аспекти (геогр.)
$x Годування (геогр.)
$x Годування $x Забруднення (геогр.)
$x Годування $x Кліматичні фактори (геогр.)
$x Годування $v Рецепти
$x Голосні
$x Голосування
$x Голови виборчих комісій
$x Голови фракцій
$x Гольф

024
022
024
022
024
025
023
024
022
022
022
022
022
022
022
022
022
014
006
006
006
009

$x Гомеопатичне лікування (геогр.)
$x Гомосексуалісти
$x Гонорари
$x Гормональна терапія
$x Гормональне лікування (геогр.)

025
030
000
025
025

$x Гістохімія
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$x Гормональне лікування $x Ускладнення
(геогр.)
$x Госпіталі (геогр.)
$x Господарські служби
$x Граматика
$x Граматика $x Теорія
$x Граматика відмінків
$x Граматика залежностей
$x Граматичні категорії
$x Граматичний аналіз
$x Гранично допустима концентрація (геогр.)
$x Графеми
$x Гребля
$x Гредінг (геогр.)

025

Хвороби

000
001
030
007
014
014
014
014
014
014
026
014
009

Класи осіб
Етнічні групи
Війни
Військові служби
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Хімічні речовини
Мови
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Війни
Класи осіб
Етнічні групи
Етнічні групи
Дикорослі та культурні рослини
Етнічні групи
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Сакральні твори

$x Гроші (геогр.)
$x Ґрунти (геогр.)
$x Гумор
$x Гуртожитки

022
023
030
000
001
001
023
001
009

$x Гусистські версії

018

$x Даосистські впливи
$x Дата народження
$x Двері
$x Двір та придворні

Д
015
002
029
011

$x Двір та придворні $x Їжа

011

$x Двір та придворні $x Мова

011

$x Двір та придворні $x Одяг

011

$x Двигуни
$x Двигуни $x Блоки циліндрів
$x Двигуни $x Вібрація (геогр.)
$x Двигуни $x Вихлопні гази (геогр.)
$x Двигуни $x Вихлопні гази $x Правові
аспекти (геогр.)
$x Двигуни внутрішнього згорання (геогр.)
$x Двигуни $x Глушники
$x Двигуни $x Глушники $x Акустичні
властивості (геогр.)
$x Двигуни $x Головки циліндрів (геогр.)
$x Двигуни, двотактні

029
029
029
029
029

Література окремими мовами
Імена осіб
Наземні транспортні засоби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

029
029
029

Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

029
029

Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

$x Громадська думка
$x Громадянські права (геогр.)
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$x Двигуни $x Звукоізоляція (геогр.)
$x Двигуни $x Розподільчі вали
$x Двигуни $x Карбюратори
$x Двигуни $x Клапани (геогр.)
$x Двигуни $x Колінчасті вали
$x Двигуни $x Компресори
$x Двигуни $x Масляні фільтри
$x Двигуни $x Модифікація (геогр.)
$x Двигуни на рідкому азоті (геогр.)
$x Двигуни $x Поршні та поршневі кільця
$x Двигуни $x Розбирання (геогр.)
$x Двигуни $x Система випуску
відпрацьованих газів
$x Двигуни $x Системи вприскування палива
$x Двигуни $x Системи електронного
вприскування палива
$x Двигуни $x Системи змащування (геогр.)
$x Двигуни $x Системи комп’ютерного
управління (геогр.)
$x Двигуни $x Системи контролю та
управління
$x Двигуни $x Системи охолодження (геогр.)
$x Двигуни $x Охолодження (геогр.)
$x Двигуни $x Турбокомпресори
$x Двигуни $x Циліндри
$x Двигуни $x Частини (геогр.)
$x Дезертири (геогр.)
$x Дезінфекція (геогр.)
$x Демобілізація
$x Демографічна політика

029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029

Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

029
029

Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

029
029

Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

029

Наземні транспортні засоби

029
029
029
029
029
030
026
007
011

$x Денатурація
$x Дерегулювання (геогр.)
$x Державна печатка

026
028
011

$x Державні службовці

011

$x Державні службовці $x Відпустки

012
011

Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Війни
Хімічні речовини
Військові служби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Хімічні речовини
Галузі промисловості
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та

$x Державні службовці $x Заробітна плата
(геогр.)
$x Державні службовці $x Заробітна плата $x
Регіональні відмінності
$x Державні службовці $z Зарубіжні країни

011

$x Державні службовці $z Зарубіжні країни
$x Знання іноземних мов
$x Державні службовці $x Нещасні випадки

011

$x Державні службовці $x Плинність кадрів

011

$x Державні службовці у відставці

011

011
011

011
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$x Державний нагляд
$x Депортація
$x Десантні операції
$x Десантно-диверсійні групи
$x Дефекти (геогр.)
$x Дефекти $x Правові аспекти (геогр.)
$x Децентралізація (геогр.)
$x Джерела
$x Діагностика (геогр.)
$x Діагностичне використання (геогр.)
$x Діакритики
$x Діалекти (геогр.)
$x Діалекти $x Граматика
$x Діалекти $x Дослідження (геогр.)
$x Діалекти $x Дослідження $x Правові
аспекти (геогр.)
$x Діалекти $x Лексикологія
$x Діалекти $x Морфологія
$x Діалекти $x Синтаксис
$x Діалекти $x Фонетика
$x Діалекти $x Фонологія
$x Діалектологія
$x Дієприкметник
$x Дієприслівник
$x Дієслово
$x Дієслівні фрази
$x Дієслівні форми
$x Дієтотерапія (геогр.)
$x Дієтотерапія $v Рецепти
$x Дійсний спосіб
$x Діловодство
$x Діти (геогр.)
$x Діяльність у [галузь чи дисципліна]
$x Дизайн та конструювання
$x Дизайн та конструювання $x Оптичні
методи
$x Дизайн та конструювання $x Правові
аспекти (геогр.)
$x Дизельні двигуни
$x Дизельні двигуни $x Вихлопні гази (геогр.)
$x Дикція
$x Динаміка
$x Дипломатична історія
$x Дипломатична місія
$x Дипломатична служба (геогр.)
$x Дипломатичні відносини (геогр.)
$x Дипломні роботи

015
030
025
026
014
014
014
014
014

адміністративних одиниць
Галузі промисловості
Класи осіб
Етнічні групи
Війни
Військові служби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Література окремими мовами
Війни
Хвороби
Хімічні речовини
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови

014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
025
025
014
007
030
002
029
029

Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Хвороби
Хвороби
Мови
Військові служби
Війни
Імена осіб
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

029

Наземні транспортні засоби

029
029
014
029
030
020
007
011

Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Мови
Наземні транспортні засоби
Війни
Християнські конфесії
Військові служби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Освітні установи: окремі навчальні

028
000
001
030
007
029
029
008

009
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$x Дипломні роботи $x [предмет] $x
Написання та захист $v Посібники
$x Дипольний момент
$x Дисертації

009

$x Дисертації $x Написання та захист $v
Посібники
$x Дисертації $x [предмет] $x Написання та
захист $v Посібники
$x Дисиміляція
$x Дискові гальма
$x Дискові гальма, аеродинамічні
$x Дисципліна

009

$x Дитинство та юність
$x Дихальні органи
$x Дихання (геогр.)
$x Диференціальні механізми
$x Диференціація
$x Диференційна терапія (геогр.)
$x Дифтонги
$x Для дітей (геогр.)
$x Для підлітків (геогр.)
$x Добрива (геогр.)
$x Довголіття (геогр.)
$x Довгота звука
$x Догляд (геогр.)
$x Догляд за тілом (геогр.)
$x Догляд за хворими (геогр.)
$x Догляд та поводження (геогр.)
$x Договори
$x Додаток
$x Дозиметричне лікування
$x Докази достовірності
$x Доктрини
$x Доктрини $x Історія
$x Домашні тварини (геогр.)
$x Допоміжні дієслова
$x Допоміжне лікування (геогр.)
$x Допустові речення
$x Дорогоцінності, ювелірні вироби (геогр.)
$x Дослідження (геогр.)

026
009

009
014
029
029
000
005
019
020
022
022
022
029
024
025
014
018
018
023
022
023
014
000
022
025
022
023
030
014
025
018
019
020
020
001
014
025
014
001
000
001
002
005
011

заклади
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Хімічні речовини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Мови
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Класи осіб
Організації
Релігії
Християнські конфесії
Тварини
Тварини
Тварини
Наземні транспортні засоби
Органи та частини тіла
Хвороби
Мови
Сакральні твори
Сакральні твори
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Класи осіб
Тварини
Хвороби
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Війни
Мови
Хвороби
Сакральні твори
Релігії
Християнські конфесії
Християнські конфесії
Етнічні групи
Мови
Хвороби
Мови
Етнічні групи
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Організації
Назви географічних місць та
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$x Дослідження $x Правові аспекти (геогр.)
$x Дослідницькі гранти
$x Достигання (геогр.)
$x Друзі та колеги
$x Духовенство
$x Духовенство $x Зняття з посади
$x Духовенство $x Позбавлення сану
$x Духовенство $x Призначення на посаду та
вибори
$x Духовне життя
$x Евакуація (геогр.)
$x Еволюція (геогр.)

$x Евфемізми
$x Екзамени

023
026
023
026
005
023
002
020
020
020
020

адміністративних одиниць
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Організації
Дикорослі та культурні рослини
Імена осіб
Християнські конфесії
Християнські конфесії
Християнські конфесії
Християнські конфесії

010

Релігійні та чернечі ордени

Е
030
022
023
024
026
014
008
009

$x Екзамени $x Правові аспекти (геогр.)

008
009

$x Екзамени $x [предмет]

008
009

$x Екзистенціальні конструкції
$x Екологічні аспекти
$x Екологічні аспекти (геогр. )

$x Економетричні моделі
$x Економічна інтеграція

014
007
025
028
029
030
028
022
023
028
011

$x Економічна політика

011

$x Екологічні технології (геогр.)
$x Екологія (геогр.)

$x Економічні умови

012
000
001
011

Війни
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Мови
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Мови
Військові служби
Хвороби
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Війни
Галузі промисловості
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Галузі промисловості
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
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$x Економічні умови $y [період] $x
Регіональні відмінності
$x Економічні умови $x Регіональні
відмінності
$x Екофізіологія (геогр.)
$x Екранізації
$x Екскреція
$x Експериментальна літургія
$x Експертиза (геогр.)
$x Експлікація
$x Експлуатаційні витрати
$x Експлуатація в умовах бездоріжжя (геогр.)
$x Екстер’єр (геогр.)
$x Електричне обладнання
$x Електричне обладнання (геогр.)
$x Електричні властивості (геогр.)
$x Електричні генератори (геогр.)
$x Електрометалургія
$x Електронне обладнання
$x Електронне обладнання (геогр.)
$x Електропроводка
$x Елізія
$x Еліпсис
$x Ембріологія
$x Ембріологія
$x Ембріони (геогр.)
$x Ембріони $x Анатомія
$x Ембріони $x Вплив ультрафіолетового
випромінювання (геогр.)
$x Ембріони $x Живлення
$x Ембріони $x Трансплантація (геогр.)
$x Ембріони $x Фізіологія
$x Еміграція (геогр.)
$x Еміграція та імміграція
$x Еміграція та імміграція $x Державна
політика
$x Еміграція та імміграція $x Економічні
аспекти
$x Еміграція та імміграція $x Релігійні
аспекти
$x Еміграція та імміграція $x Релігійні

012
011
011
022
023
016
017
026
020
021
015
029
029
022
007
028
029
023
024
026
029
026
007
029
028
029
014
014
022
023
022
023
022
022
023
022
022
000
001
011
012
011
011
011
011

Колонії
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Тварини
Дикорослі й культурні рослини
Літературні твори, введені під автором
Літературні твори, введені під назвою
Хімічні речовини
Християнські конфесії
Мистецтво
Література окремими мовами
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Тварини
Військові служби
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Наземні транспортні засоби
Хімічні речовини
Військові служби
Наземні транспортні засоби
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Мови
Мови
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Тварини
Класи осіб
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
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аспекти $x Баптисти [Католицька церква і
т.д.]
$x Еміграція та імміграція $x Релігійні
аспекти $x Буддизм [Християнство і т.д.]
$x Еміграція та імміграція $x Соціальні
аспекти
$x Ендокринні аспекти
$x Ендокринологія
$x Ендоскопічна хірургія (геогр.)
$x Ендоскопічна хірургія $x Ускладнення
(геогр.)
$x Енергозабезпечення (геогр.)
$x Енергозбереження (геогр.)
$x Енергоспоживання (геогр.)
$x Енклітика
$x Епідеміологія
$x Епітети
$x Епоніми
$x Ергативні конструкції
$x Естетика

адміністративних одиниць
011
011
025
022
024
025
024

Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Хвороби
Тварини
Органи та частини тіла
Хвороби
Органи та частини тіла

$x Естетичні погляди
$x Етіологія
$x Етика
$x Етимологія
$x Етимологія $x Назви
$x Етичні та моральні погляди
$x Етнічна ідентичність
$x Етнічні відносини

028
028
028
014
025
014
014
014
002
004
000
025
006
014
014
002
001
011

$x Етнічні відносини $x Економічні аспекти

011

$x Етнічні відносини $x Політичні аспекти

011

$x Етнобіологія (геогр.)
$x Етноботаніка (геогр.)
$x Етнографічна діяльність
[Літературознавча діяльність, Педагогічна
діяльність тощо]
$x Етнозоологія (геогр.)
$x Етнологічні колекції

001
001
002

Галузі промисловості
Галузі промисловості
Галузі промисловості
Мови
Хвороби
Мови
Мови
Мови
Імена осіб
Письменники: групи письменників
Класи осіб
Хвороби
Законодавчі органи
Мови
Мови
Імена осіб
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Етнічні групи
Імена осіб

$x Ефективність (геогр.)
$x Ефективність витрат

001
002
003
005
002
003
005
026
028

Етнічні групи
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Хімічні речовини
Галузі промисловості

$x Євреї (геогр.)

Є
030

Війни

$x Етнологічні музичні колекції
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$x Єпархії (геогр.)
$x Єпископи
$x Єпископи $x Призначення на посаду та
вибори
$x Жаргон
$x Жінки
$x Живлення
$x Житла (геогр.)
$x Житлові умови (геогр.)
$x Житлові умови $x Видалення відходів
(геогр.)
$x Житлові умови $x Дезинфекція (геогр.)
$x Житлові умови $x Дезодорація (геогр.)
$x Житлові умови $x Декорування (геогр.)
$x Житлові умови $x Дизайн та
конструювання
$x Житлові умови $x Ізоляція (геогр.)
$x Житлові умови $x Кондиціонування
повітря (геогр.)
$x Житлові умови $x Моделювання умов
експлуатації (геогр.)
$x Житлові умови $x Опалення та вентиляція
(геогр.)
$x Житлові умови $x Освітлення (геогр.)
$x Житлові умови $x Санітарія (геогр.)
$x Житлові умови $x Специфікація (геогр.)
$x Житлові умови $x Техніка безпеки
$x Життєві цикли (геогр.)
$x Життєздатність (геогр.)
$x Життя військових
$x Журналісти

$x Забарвлення (геогр.)
$x Забезпечення житлом (геогр.)
$x Заворушення, [дата]

020
020
020

Християнські конфесії
Християнські конфесії
Християнські конфесії

Ж
014
007
030
023
022
022
022

Мови
Військові служби
Війни
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Тварини
Тварини

022
022
022
022

Тварини
Тварини
Тварини
Тварини

022
022

Тварини
Тварини

022

Тварини

022

Тварини

022
022
022
022
022
023
023
007
007
030

Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Військові служби
Військові служби
Війни

З
022
000
001
005
009

$x Заворушення

005
007
009

$x Задоволення працею (геогр.)
$x Займенник
$x Зайнятість (геогр.)

000
014
000
001

Тварини
Класи осіб
Етнічні групи
Організації
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Організації
Військові служби
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Класи осіб
Мови
Класи осіб
Етнічні групи
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$x Зайнятість $z Зарубіжні країни
$x Закриті зібрання
$x Залежність від [місце]

001
006
011

$x Залежність від іноземних країн

011

$x Залежність реакції від дози
$x Залишки (геогр.)
$x Замахи на життя

026
023
000
002
002
029
029
029
018
007
007
007
022
014
023
025
000
006
030
000
001
000
001
030
001
006
015
024
029
023
023
005
008

$x Замах на життя, [дата]
$x Замки
$x Запалювання
$x Запалювання $x Електронні системи
$x Запам’ятовування
$x Запаси та склади
$x Запаси та склади $x Контроль за якістю
$x Запаси та склади $x Правові аспекти
$x Запах (геогр.)
$x Заперечення
$x Запилення (геогр.)
$x Запобігання
$x Заробітна плата
$x Заручники (геогр.)
$x Заселення (геогр.)
$x Заслання (геогр.)
$x Засоби масової інформації
$x Застосування вогню (геогр.)
$x Заступники спікера
$x Західні впливи
$x Захист (геогр.)
$x Захист (геогр.)
$x Захист від морозу (геогр.)
$x Захист від радіації (геогр.)
$x Заходи безпеки (геогр.)

$x Заходи для зимової експлуатації (геогр.)
$x Збереження (геогр.)
$x Збереження та охорона (геогр.)
$x Збереження та охорона (геогр.) $x Правові
аспекти (геогр.)
$x Збереження та реставрація
$x Зберігання (геогр.)
$x Зберігання $x Кліматичні фактори (геогр.)
$x Зберігання $x Хвороби та ушкодження

028
029
024
022
023
022

Етнічні групи
Законодавчі органи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Хімічні речовини
Дикорослі та культурні рослини
Класи осіб
Імена осіб
Імена осіб
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Сакральні твори
Військові служби
Військові служби
Військові служби
Тварини
Мови
Дикорослі та культурні рослини
Хвороби
Класи осіб
Законодавчі органи
Війни
Класи осіб
Етнічні групи
Класи осіб
Етнічні групи
Війни
Етнічні групи
Законодавчі органи
Література окремими мовами
Органи та частини тіла
Наземні транспортні засоби
Дикорослі такультурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Організації
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Органи та частини тіла
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини

023
021
023
023
023

Дикорослі та культурні рослини
Мистецтво
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
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(геогр.)
$x Збільшувальні суфікси
$x Збірні іменники
$x Збір урожаю (геогр.)
$x Збір урожаю $x Механізація (геогр.)
$x Звання
$x Звання, титули і т.п.
$x Зварювання (геогр.)

014
014
023
023
007
000
026
029
007
000

Мови
Мови
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Військові служби
Класи осіб
Хімічні речовини
Наземні транспортні засоби
Військові служби
Класи осіб

025
001
024
014
006
005
007
018

Хвороби
Етнічні групи
Органи та частини тіла
Мови
Законодавчі органи
Організації
Військові служби
Сакральні твори

$x Зниклі безвісти (геогр.)
$x Зникнення
$x Зрадники (геогр.)
$x Зречення, [дата]
$x Зрошування (геогр.)
$x Зчеплення (геогр.)

018
018
002
022
023
000
001
001
022
022
028
000
001
030
014
014
022
024
007
001
017
018
030
014
030
002
023
029

Сакральні твори
Сакральні твори
Імена осіб
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Класи осіб
Етнічні групи
Етнічні групи
Тварини
Тварини
Галузі промисловості
Класи осіб
Етнічні групи
Війни
Мови
Мови
Тварини
Органи та частини тіла
Військові служби
Етнічні групи
Літературні твори, введені під назвою
Сакральні твори
Війни
Мови
Війни
Імена осіб
Дикорослі та культурні рослини
Наземні транспортні засоби

$x Ігри (геогр.)

І
001

Етнічні групи

$x Звільнення
$x Звільнення з місць позбавлення волі
(геогр.)
$x Звітність (геогр.)
$x Звичаї та обряди
$x Звуження (геогр.)
$x Звуконаслідувальні слова
$x Зв’язки з виборцями
$x Зв’язки з громадськістю (геогр.)
$x Зв'язок із Євангелієм від Матфея [Марка
чи будь-яка інша частина Біблії)]
$x Зв'язок із Новим Завітом
$x Зв'язок із Старим Завітом
$x Здоров’я
$x Здоров’я (геогр.)
$x Здоров’я та гігієна (геогр.)
$x Землеволодіння (геогр.)
$x Зимівля (геогр.)
$x Зимова сплячка (геогр.)
$x Злиття (геогр.)
$x Зловживання
$x Злочини (геогр.)
$x Зменшувальні суфікси
$x Зміна форми слова
$x Змінність (геогр.)
$x Зміщення
$x Знаки розрізнення
$x Знаряддя праці (геогр.)
$x Значимість
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$x Ідентифікація
$x Ідіоми
$x Ізотопи (геогр.)
$x Ізотопи $x Час напіврозпаду (геогр.)
$x Ілюстрації
$x Іменник
$x Іменникові словосполучення
$x Імміграція (геогр.)
$x Імпічмент
$x Імунодіагностика (геогр.)
$x Імунологія

$x Імунологія $x Генетичні аспекти
$x Імунотерапія (геогр.)
$x Ім’я
$x Ім’я $x Походження
$x Інавгурація, [дата]
$x Інвентаризація (геогр.)
$x Інгібітори
$x Індуські інтерпретації
$x Іннервація
$x Іноземна громадська думка
$x Іноземна громадська думка, австрійська
[британська, французька тощо.]
$x Іноземні впливи
$x Іноземні інвестиції
$x Інокуляція
$x Інспектування
$x Інтегрований контроль (геогр.)
$x Інтелектуальне життя

$x Інтервенційна радіологія (геогр.)
$x Інтерв’ю
$x Інтер’єри (геогр.)
$x Інтонація
$x Інфекції (геогр.)
$x Інфінітивні конструкції
$x Інфінітив
$x Інфікс
$x Інформаційні ресурси
$x Інформаційні ресурси $x Управління

000
022
014
026
026
016
017
014
014
001
002
002
025
022
024
025
026
022
025
002
002
002
028
026
018
024
030
030

Класи осіб
Тварини
Мови
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Літературні твори, введені під автором
Літературні твори, введені під назвою
Мови
Мови
Етнічні групи
Імена осіб
Імена осіб
Хвороби
Тварини
Органи та частини тіла
Хвороби
Хімічні речовини
Тварини
Хвороби
Імена осіб
Імена осіб
Імена осіб
Галузі промисловості
Хімічні речовини
Сакральні твори
Органи та частини тіла
Війни
Війни

001
021
028
023
007
022
023
000
001
011

Етнічні групи
Мистецтво
Галузі промисловості
Дикорослі та культурні рослини
Військові служби
Тварини
Дикорослі й культурні рослини
Класи осіб
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Органи та частини тіла
Хвороби
Імена осіб
Наземні транспортні засоби
Мови
Тварини
Органи та частини тіла
Мови
Мови
Мови
Організації
Організації

024
025
002
029
014
022
024
014
014
014
005
005
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(геогр.)
$x Інформаційні служби (геогр.)

$x Інформаційні служби $x Правові аспекти
(геогр.)
$x Інформаційні технології (геогр.)
$x Іншомовні елементи
$x Іншомовні елементи $x Французька мова
[Грецька мова і т.д.]
$x Іншомовні слова та вирази
$x Іншомовні слова та вирази $x Арабська
мова [Італійська мова і т.д.]
$x Ісламські інтерпретації
$x Історіографія

$x Історія

028
028

Класи осіб
Етнічні групи
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Галузі промисловості
Галузі промисловості

028
005
014
014

Галузі промисловості
Організації
Мови
Мови

014
014

Мови
Мови

018
000
001
005
011

Сакральні твори
Класи осіб
Етнічні групи
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Сакральні твори
Війни
Етнічні групи
Організації
Військові служби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Мови
Сакральні твори
Християнські конфесії
Сакральні твори
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Класи осіб
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць

000
001
005
011

018
030
001
005
007
011

$x Історія біблійних подій
$x Історія війська

012
014
018
020
018
011

$x Історія війська $x Релігійні аспекти

011

$x Історія $v Джерела
$x Історія $x Періодизація

000
001
011

$x Історія $x Пророцтва

011

$x Історія $x Релігійні аспекти

011

$x Історія $x Релігійні аспекти $x Баптисти
[Католицька церква і т.п.]
$x Історія $x Релігійні аспекти $x Буддизм
[Християнство і т.п.]
$x Історія $x Рухи за автономію та
незалежність

011
011
011
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$x Історія $x Філософія

011

$x Історія церкви

011

$x Історична географія

011

$x Історична граматика
$x Історична лексикологія
$x Історична семантика
$x Історична фонологія

014
014
014
014

Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Мови
Мови
Мови
Мови

$x Їжа (геогр.)

Ї
001

Етнічні групи

$x Кавалерійські операції
$x Кавалерія
$x Кавалерія $x Стройова підготовка
$x Кавалерія $x Тактичні навчання
$x Казарми
$x Кальцифікація(геогр.)
$x Кампанії (геогр.)
$x Камуфляж
$x Каналізування
$x Канали
$x Канібалізм (геогр.)
$x Канонічне тлумачення
$x Канцерогенність (геогр.)
$x Капельмейстери
$x Капіталовкладення (геогр.)
$x Карти

К
030
007
007
007
007
024
030
030
013
013
022
018
026
007
028
011

$x Карти $v Бібліографії
$x Картографія
$x Каталітичний конвертер
$x Катафора
$x Категоріальна граматика
$x Катехізиси $x Критика та аналіз
$x Католицькі версії
$x Каузальність
$x Кваліфікація
$x Квантифікатори
$x Кільцювання (геогр.)
$x Кінофільми (геогр.)
$x Кістки (геогр.)
$x Кладистичний аналіз (геогр.)
$x Класифікація
$x Класифікація $x Молекулярні аспекти
$x Класифікація $x Молекулярні аспекти
$x Класичні впливи
$x Клімат

005
030
029
014
014
020
018
014
006
014
022
030
024
023
022
023
022
023
015
011

Війни
Військові служби
Військові служби
Військові служби
Військові служби
Органи та частини тіла
Війни
Війни
Водні об’єкти
Водні об’єкти
Тварини
Сакральні твори
Хімічні речовини
Військові служби
Галузі промисловості
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Організації
Війни
Наземні транспортні засоби
Мови
Мови
Християнські конфесії
Сакральні твори
Мови
Законодавчі органи
Мови
Тварини
Війни
Органи та частини тіла
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Література окремими мовами
Назви місць
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$x Кліматичні фактори (геогр.)
$x Клітика
$x Клони (геогр.)
$x Клони $x Мінливість (геогр.)
$x Клони $x Селекція (геогр.)
$x Клонування (геогр.)
$x Книги та читання (геогр.)
$x Книги та читання
$x Козаки (геогр.)
$x Колекції бонсай
$x Колекції з природничих наук
$x Колекції карт
$x Колекції марок
$x Колекції монет
$x Колекції музичних інструментів
$x Колекції наукових приладів
$x Колекції постерів
$x Колекції слайдів
$x Колекції фотографій
$x Колекціонування та зберігання (геогр.)
$x Колеса
$x Колеса $x Балансування (геогр.)
$x Колеса $x Вирівнювання, регулювання
(геогр.)
$x Колір (геогр.)
$x Колір $x Вицвітання (геогр.)
$x Колір $x Вицвітання $x Контроль (геогр.)

022
023
029
014
023
023
023
022
000
001
002
030
002
003
005
002
003
005
002
003
005
002
003
005
002
003
005
002
003
005
002
003
005
002
003
005
002
003
005
002
003
005
022
023
029
029
029
029

Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Наземні транспортні засоби
Мови
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Війни
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

023
023
023

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
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$x Колір $x Генетичні аспекти
$x Колоніальні війська (геогр.)
$x Колонізація (геогр.)

$x Колонії
$x Коментарі $x Критика та аналіз
$x Комерція (геогр.)
$x Комісаріати
$x Комітети
$x Комітети $x Система старшинства
$x Комп’ютерні технології
$x Комунікаційні системи
$x Кондиціонування повітря (геогр.)
$x Консультування (геогр.)
$x Контекст
$x Контракти із субпідрядниками (геогр.)
$x Контроль (геогр.)
$x Контроль за коштами
$x Контроль витрат
$x Контроль $x Екологічні аспекти (геогр.)
$x Контрольоване вивільнення (геогр.)
$x Контроль загазованості (геогр.)
$x Контроль задимленості (геогр.)
$x Контроль запиленості (геогр.)
$x Контроль $x Правові аспекти (геогр.)
$x Контроль якості
$x Конфіскації та контрибуції (геогр.)
$x Конфуціанські впливи
$x Концентраційні табори (геогр.)
$x Копії
$x Корені та кореневища
$x Корені та кореневища $x Анатомія
$x Корені та кореневища $x Фізіологія
$х Кордони (геогр.)
$x Корм (геогр.)
$x Коробки передач
$x Корозія (геогр.)
$x Корозія (геогр.)
$x Коронація
$x Корпуси (геогр.)
$x Корпуси $x Центрування(геогр.)
$x Корпуси $x Частини (геогр.)

023
007
001
011
023
011
018
001
007
006
006
030
007
028
029
000
001
014
028
022
023
007
028
022
023
026
028
028
028
022
023
028
030
015
030
021
023
023
023
011
012
022
029
026
029
029
002
029
029
029

Дикорослі та культурні рослини
Військові служби
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Дикорослі та культурні рослини
Назви місць
Сакральні твори
Етнічні групи
Військові служби
Законодавчі органи
Законодавчі органи
Війни
Військові служби
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Класи осіб
Етнічні групи
Мови
Галузі промисловості
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Військові служби
Галузі промисловості
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Галузі промисловості
Галузі промисловості
Галузі промисловості
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Галузі промисловості
Війни
Література окремими мовами
Війни
Мистецтво
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Тварини
Наземні транспортні засоби
Хімічні речовини
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Імена осіб
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
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$x Корупція
$x Корупція (геогр.)

005
008

$x Кровоносні судини
$x Кровотечі та крововиливи (геогр.)
$x Культ (геогр.)
$x Культура

001
024
025
024
025
030
018
015
018
018
015
016
017
018
024
024
002
011

$x Культура $x Іноземні впливи

011

$x Культура $x Філософія

011

$x Культури і поживні середовища (геогр.)
$x Культурна асиміляція (геогр.)
$x Культурна політика

024
001
011

$x Купівля

022

Організації
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Галузі промисловості
Галузі промисловості
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Органи та частини тіла
Хвороби
Органи та частини тіла
Хвороби
Війни
Сакральні твори
Література окремими мовами
Сакральні твори
Сакральні твори
Література окремими мовами
Літературні твори, введені під автором
Літературні твори, введені під назвою
Сакральні твори
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Імена осіб
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Органи та частини тіла
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Тварини

$x Кошториси (геогр.)
$x Краєзнавство

028
028
011

Л
014
024
025
024
014
019
014
006
006
006
025

Мови
Органи та частини тіла
Хвороби
Органи та частини тіла
Мови
Релігії
Мови
Законодавчі органи
Законодавчі органи
Законодавчі органи
Хвороби

$x Краєзнавство $x Навчання та викладання
(геогр.)
$x Краєзнавство $x Предмети
колекціонування
$x Краніологія (геогр.)
$x Кріоконсервування (геогр.)
$x Кріотерапія (геогр.)
$x Кріохірургія (геогр.)
$x Криптографія
$x Критика суспільними науками (геогр.)
$x Критика та аналіз
$x Критика та інтерпретація (геогр.)
$x Критика та інтерпретація $x Історія
$x Критика та тлумачення текстів
$x Критика та тлумачення тексту

$x Лабіальність
$x Лазерна хірургія (геогр.)
$x Лазерна хірургія $x Інструменти
$x Лексикографія
$x Лексикологія
$x Лідерство
$x Лідери більшості
$x Лідери меншості
$x Лікувальна фізкультура (геогр.)

011
011
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$x Лікування (геогр.)
$x Лікування $x Ускладнення (геогр.)
$x Лімфатичні судини
$x Література (геогр.)
$x Літературно-художні видання
$x Літування (геогр.)
$x Літургійне використання (геогр.)
$x Літургічні об’єкти (геогр.)
$x Літургічні об’єкти (геогр.)
$x Літургія
$x Літургія $v Тексти
$x Літургія $x Тексти $x Критика та аналіз
$x Літургія $x Теологія
$x Ліцензії (геогр.)
$x Ліцензії (геогр.)
$x Листи
$x Личинки (геогр.)
$x Личинки $x Вплив ультрафіолетового
випромінювання (геогр.)
$x Личинки $x Географічне розповсюдження
$x Личинки $x Екологія (геогр.)
$x Личинки $x Ендокринологія
$x Личинки $x Розосередження (геогр.)
$x Локативні конструкції
$x Лущення (геогр.)
$x Лущення $x Механізація (геогр.)
$x Льотчики
$x Магістри
$x Магнітні властивості (геогр.)
$x Магнітні поля
$x Магнітно-резонансне обстеження (геогр.)
$x Маневри
$x Маркетинг
$x Маркованість
$x Маркування (геогр.)
$x Масаж (геогр.)
$x Масонство
$x Матеріали (геогр.)
$x Матеріальна культура (геогр.)
$x Матеріально-технічні засоби
$x Машинний переклад (геогр.)
$x Медична допомога (геогр.)
$x Медичне обслуговування (геогр. )
$x Медичний догляд (геогр.)

025
025
024
030
002
022
018
019
020
010
020
010
020
020
028
029
002
022
022

Хвороби
Хвороби
Органи та частини тіла
Війни
Імена осіб
Тварини
Сакральні твори
Релігії
Християнські конфесії
Релігійні та чернечі ордени
Християнські конфесії
Релігійні та чернечі ордени
Християнські конфесії
Християнські конфесії
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Імена осіб
Тварини
Тварини

022
022
022
022
014
023
023
007

Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Мови
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Військові служби

М
009
026
024
024
025
007
029
014
022
024
002
029
001
005
014
030
007
008
000
001

Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Хвороби
Військові служби
Наземні транспортні засоби
Мови
Тварини
Органи та частини тіла
Імена осіб
Наземні транспортні засоби
Етнічні групи
Організації
Мови
Війни
Військові служби
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Класи осіб
Етнічні групи
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$x Медичний персонал
$x Медичні огляди (геогр.)
$x Медицина (геогр.)
$x Медсестри
$x Метаболізм

$x Метаболізм $x Вікові фактори (геогр.)
$x Метаболізм $x Генетичні аспекти
$x Метаболізм $x Ендокринні аспекти
$x Метаболізм $x Кліматичні фактори
(геогр.)
$x Метаболізм $x Регулювання
$x Метаболізм $x Регулювання
$x Метаболізм $x Розлади (геогр.)
$x Метаболізм $x Розлади (геогр.)
$x Метаболічна детоксикація (геогр.)
$x Метаморфоз (геогр.)
$x Метаморфоз $x Ендокринні аспекти
(геогр.)
$x Метаморфоз $x Генетичні аспекти (геогр.)
$x Метаморфоз $x Молекулярні аспекти
(геогр.)
$x Метилування
$x Метоніми
$x Метрика та ритміка
$x Механізм дії
$x Механічні властивості
$x Меценатство
$x Міграція
$x Міграція (геогр.)
$x Міграція $x Ендокринні аспекти
$x Міграція $x Кліматичні фактори (геогр.)
$x Міжнародна суспільна думка

007
000
001
001
007
022
023
024
026
026
026
024
022

Військові служби
Класи осіб
Етнічні групи
Етнічні групи
Військові служби
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Тварини

024
026
024
026
026
022
022

Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Тварини
Тварини

022
022

Тварини
Тварини

026
014
014
026
024
002
001
022
022
022
011

Хімічні речовини
Мови
Мови
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Імена осіб
Етнічні групи
Тварини
Тварини
Тварини
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Християнські конфесії
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Тварини
Дикорослі та культурні рослини

$x Міжнародні відносини (геогр.)

011

$x Міжнародні відносини (геогр.)
$x Міжнародні відносини $x Католицька
церква
$x Міжнародні відносини $x Правові аспекти

020
011

$x Міжнародні відносини $x Філософія

011

$x Міжнародні економічні відносини (геогр.)

011

$x Міжнародний статус

011

$x Мікробіологія (геогр.)

022
023

011
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$x Мікроскопія (геогр.)
$x Мінімізація відходів (геогр.)
$x Мінливість (геогр.)
$x Місії (геогр.)
$x Місце мешкання (геогр.)
$x Місце народження
$x Місцерозташування (геогр.)
$x Мічення радіоактивним йодом (геогр.)
$x Мічмани
$x Мир
$x Миротворчі сили
$x Мистецькі колекції
$x Мнемонічні засоби
$x Мобілізація
$x Мова

$x Мова та стиль

$x Мови
$x Мови $x Політичні аспекти
$x Мови $x Правові аспекти
$x Мови $v Тексти
$x Могили і т.п. (геогр.)
$x Могили і т.п.
$x Модальність
$x Моделі (геогр.)
$x Моделі (геогр.)
$x Моделі $x Радіоуправління (геогр.)
$x Молекулярна генетика
$x Молекулярна діагностика (геогр.)
$x Молекулярні аспекти

$x Молитви $x Критика та аналіз
$v Молитовники $x Англійська мова
[Німецька мова тощо]

024
025
023
024
028
023
010
019
020
022
002
023
026
007
030
030
002
003
005
018
007
000
002
009
030
002
016
017
018
001
005
011
011
011
001
000
003
014
024
029
029
022
023
025
022
023
024
025
018
010

Органи та частини тіла
Хвороби
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Галузі промисловості
Дикорослі та культурні рослини
Релігійні та чернечі ордени
Релігії
Християнські конфесії
Тварини
Імена осіб
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Військові служби
Війни
Війни
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Сакральні твори
Військові служби
Класи осіб
Імена осіб
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Війни
Імена осіб
Літературні твори, введені під автором
Літературні твори, введені під назвою
Сакральні твори
Етнічні групи
Організації
Назви місць
Назви місць
Назви місць
Етнічні групи
Класи осіб
Імена сімей, родів
Мови
Органи та частини тіла
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хвороби
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Хвороби
Сакральні твори
Релігійні та чернечі ордени
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$x Молитовники $x Критика та аналіз
$x Моніторинг (геогр.)
$x Монограма
$x Моральні та етичні аспекти (геогр.)
$x Морально-етичні умови
$x Морозостійкість (геогр.)
$x Морфеми
$x Морфогенез (геогр.)

019
020
010
019
020
022
023
002
030
011

$x Музика
$x Музика $x Критика та аналіз
$x Музичні групи

023
014
022
023
014
022
023
014
014
007
005
000
001
002
003
020
030
001
001
009

$x Мульчування (геогр.)
$x Мутаційне вирощування (геогр.)
$x М’язи

023
023
024

$x Навігація
$x Навігація $x Правові аспекти
$x Навчальні плани

Н
013
013
008

$x Морфологія
$x Морфофонеми
$x Морфосинтакс
$x Мотоциклетні підрозділи
$x Музеї
$x Музеї (геогр.)

009
$x Навчальні стрільби
$x Навчання без відриву від виробництва
(геогр.)
$x Навчання та викладання
$x Навчання та викладання (геогр.)

007
000

015
000
001
014
018
$x Навчання та викладання $x Аудіовізуальні 014

Релігії
Християнські конфесії
Релігійні та чернечі ордени
Релігії
Християнські конфесії
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Імена осіб
Війни
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Мови
Військові служби
Організації
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Імена сімей, родів
Християнські конфесії
Війни
Етнічні групи
Етнічні групи
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Водні об’єкти
Водні об’єкти
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Військові служби
Класи осіб
Література окремими мовами
Класи осіб
Етнічні групи
Мови
Сакральні твори
Мови
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засоби
$x Навчання та викладання $x Баптисти
[Католицька церква тощо]
$x Навчання та викладання $x Безперервна
освіта (геогр.)
$x Навчання та викладання $x Вища освіта
(геогр.)
$x Навчання та викладання $x Дистанційна
освіта (геогр.)
$x Навчання та викладання $x Дошкільна
освіта (геогр.)
$x Навчання та викладання $x Заочна освіта
(геогр.)
$x Навчання та викладання $x Іноземці
$x Навчання та викладання $x Іноземці $x
Аудіовізуальні засоби
$x Навчання та викладання $x Методика
$x Навчання та викладання $x Початкова
освіта (геогр.)
$x Навчання та викладання $x Правові
аспекти (геогр.)
$x Навчання та викладання $x Середня освіта
(геогр.)
$x Наголоси та наголошення
$x Нагороди (геогр.)

$x Назва

018

Сакральні твори

014

Мови

014

Мови

014

Мови

014

Мови

014

Мови

014
014

Мови
Мови

014
014

Мови
Мови

014

Мови

014

Мови

014
001
002
005
007
030
001
005
008

Мови
Етнічні групи
Імена осіб
Організації
Військові служби
Війни
Етнічні групи
Організації
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Християнські конфесії
Війни
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Сакральні твори
Християнські конфесії
Мови
Водні об’єкти
Імена осіб
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Християнські конфесії
Назви місць
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії

011

$x Назва $x Походження
$x Назви книг
$x Наймані працівники
$x Наказовий спосіб
$x Намита площина
$x На поштових марках

$x Народне ополчення
$x Населення

020
030
011
018
020
014
013
002
005
011
020
011
001
011
012
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$x Населення $x Екологічні аспекти

011

$x Насіння (геогр.)
$x Насіння $x Життєздатність (геогр.)
$x Насіння $x Зберігання (геогр.)
$x Насіння $x Збір урожаю (геогр.)
$x Насіння $x Маркетинг
$x Насіння $x Морфологія
$x Насіння $x Обробка (геогр.)
$x Насіння $x Пакування (геогр.)
$x Насіння $x Перевірка
$x Насіння $x Період спокою (геогр.)
$x Насіння $x Поводження (геогр.)
$x Насіння $x Розповсюдження (геогр.)
$x Насіння $x Сертифікація (геогр.)
$x Насіння $x Фізіологія
$x Насіння $x Якість
$x На телебаченні
$x На телебаченні

012
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
002
011

$x Наука
$x Наука (геогр.)
$x Національна гвардія

001
030
011

$x Національні особливості
$x Невідмінювані слова
$x Невійськові операції
$x Недоторканність
$x Некроз (геогр.)
$x Неологізми
$x Непристойні слова
$x Непрямий дискурс
$x Непрямий додаток
$x Нервова система
$x Нерест (геогр.)
$x Нещасні випадки (геогр.)
$x Новобранці
$x Носові звуки

001
014
007
006
024
014
014
014
014
022
022
028
007
014

$x Оббивка(геогр.)
$x Обертання молекул
$x Об’єднання (геогр.)

О
029
026
008

$x Обізнаність $x Садівництво [Америка,
Шахи тощо]
$x Обкатування
$x Обкурювання (геогр.)
$x Обладнання
$x Обладнання $x Контроль за якістю
$x Обладнання на замовлення користувача

Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Імена осіб
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Війни
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Мови
Військові служби
Законодавчі органи
Органи та частини тіла
Мови
Мови
Мови
Мови
Тварини
Тварини
Галузі промисловості
Військові служби
Мови

002

Наземні транспортні засоби
Хімічні речовини
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Імена осіб

029
023
007
007
029

Наземні транспортні засоби
Дикорослі та культурні рослини
Військові служби
Військові служби
Наземні транспортні засоби
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(геогр.)
$x Обладнання та постачання
$x Облицювання радіатора
$x Оборона

028
029
011

$x Оборона $x Економічні аспекти

012
011

$x Оборона $x Правові аспекти

011

$x Оборонна політика

011

$x Обрізування (геогр.)
$x Обробка (геогр.)
$x Обробка даних
$x Обробка $x Механізація (геогр.)
$x Обслуговування (геогр.)
$x Обстеження (геогр.)

023
023
005
023
000
022
023
024
014
007
014
014

Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Організації
Дикорослі та культурні рослини
Класи осіб
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Мови
Військові служби
Мови
Мови

014
000
001
002
026
030
014
029
030
030

Мови
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Хімічні речовини
Війни
Мови
Наземні транспортні засоби
Війни
Війни

000
023
023
022
000
001
000

Класи осіб
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Класи осіб
Етнічні групи
Класи осіб

001
002
026
002
022
023
001
002

Етнічні групи
Імена осіб
Хімічні речовини
Імена осіб
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Етнічні групи
Імена осіб

$x Оволодіння
$x Огляди
$x Однокореневі слова
$x Однокореневі слова $x Російська мова
[Німецька мова і т.д.]
$x Односкладові слова
$x Одяг (геогр.)
$x Одяг
$x Окислення (геогр.)
$x Окуповані території
$x Омоніми
$x Опалення та вентиляція (геогр.)
$x Операції на річках (геогр.)
$x Операції на річках, американські
[британські тощо] (геогр.)
$x Опіка та піклування (геогр.)
$x Опір комахам (геогр.)
$x Опір комахам $x Генетичні аспекти
$x Опірність до отрут (геогр.)
$x Оподаткування (геогр.)
$x Оподаткування $x Правові аспекти
(геогр.)
$x Опоненти
$x Оптичні властивості
$x Ораторське мистецтво
$x Органи чуття
$x Органолептична оцінка (геогр.)
$x Ордени та медалі
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$x Освіта та навчання
$x Освіта $x Правові аспекти (геогр.)
$x Освітлення (геогр.)
$x Освітлення $x Правові аспекти (геогр.)
$x Осі
$x Осмотичний потенціал (геогр.)
$x Особа
$x Останні роки життя
$x Отрута (геогр.)
$x Офіцери
$x Офіцери $x Службові характеристики
$x Офіцерські клуби
$x Охолодження (геогр.)
$x Охорона здоров’я
$x Оцінка життєвого досвіду (геогр.)
$x Оцінка кредитоспроможності
$x Оцінка ризиків для здоров’я (геогр.)
$x Оцінювання

014
000
001
010
020
030
002
001
029
029
029
023
014
002
022
007
007
007
023
030
000
028
000
008

$x Оцінювання (геогр.)
$x Очищення (геогр.)

021
026

Організації
Війни
Тварини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Мови
Класи осіб
Етнічні групи
Релігійні та чернечі ордени
Християнські конфесії
Війни
Імена осіб
Етнічні групи
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Імена осіб
Тварини
Військові служби
Військові служби
Військові служби
Дикорослі та культурні рослини
Війни
Класи осіб
Галузі промисловості
Класи осіб
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Мистецтво
Хімічні речовини

П
023
014
002
025
023
029
007
029
030
000
001
002
003
030
029
022
024
022

Дикорослі та культурні рослини
Мови
Імена осіб
Хвороби
Дикорослі й культурні рослини
Наземні транспортні засоби
Військові служби
Наземні транспортні засоби
Війни
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Імена сімей, родів
Війни
Наземні транспортні засоби
Тварини
Органи та частини тіла
Тварини

$x Орієнтація (геогр.)
$x Оркестри
$x Орфографія та правопис
$x Освіта (геогр.)

$x Пакування (геогр.)
$x Палаталізація
$x Палаци (геогр.)
$x Паліативне лікування (геогр.)
$x Палінотаксономія (геогр.)
$x Паливні баки (геогр.)
$x Паливо
$x Паливні системи
$x Памфлети
$x Пам’ятники (геогр.)

$x Панелі приладів
$x Паразити (геогр.)
$x Паразити $x Біологічний контроль (геогр.)

005
030
022
009
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$x Паразити $x Контроль (геогр.)
$x Паразити $x Контроль $x Екологічні
аспекти (геогр.)
$x Паразити $x Життєві цикли (геогр.)
$x Паразити $x Молекулярні аспекти
$x Паралелізм
$x Параліч (геогр.)
$x Парафії (геогр.)
$x Парафраза
$x Паркування

022
022

Тварини
Тварини

022
022
014
024
020
014
009

$x Пародії
$x Пародії

016
017

Тварини
Тварини
Мови
Органи та частини тіла
Християнські конфесії
Мови
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Літературні твори, введені під автором
Літературні твори, введені під назвою

$x Пароніми

014

Мови

$x Партійна робота

005

Організації

$x Пасивний стан

014

Мови

$x Патогенез
$x Патогени (геогр.)
$x Патофізіологія

025
022
024
025
024
025
026
009
000
001
006

Хвороби
Тварини
Органи та частини тіла
Хвороби
Органи та частини тіла
Хвороби
Хімічні речовини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Класи осіб
Етнічні групи
Законодавчі органи

000
007
030
000
001
018
030
018
030
018
024
018
018

Класи осіб
Військові служби
Війни
Класи осіб
Етнічні групи
Сакральні твори
Війни
Сакральні твори
Війни
Сакральні твори
Органи та частини тіла
Сакральні твори
Сакральні твори

014
018
015
017
015

Мови
Сакральні твори
Література окремими мовами
Літературні твори, введені під назвою
Література окремими мовами

$x Патофізіологія $x Тваринні моделі
$x Пацієнти (геогр.)
$x Паяння на твердому припої (геогр.)
$x Першокурсники
$x Пенсії (геогр.)
$x Пенсії (006)
$x Пенсії $x Вплив інфляції (геогр.)
$x Перевезення
$x Перевезення (геогр.)
$x Перевірка розумових здібностей (геогр.)
$x Перевидання $x Критика та інтерпретація
$x Передача інформації
$x Передбачення
$x Передбачення $x [предмет передбачення]
$x Передракові стани (геогр.)
$x Перекази $x Критика та аналіз
$x Перекази, англійські [французькі,
українські тощо] $x Критика та аналіз
$x Переклад (геогр.)
$x Переклади
$x Переклади $x Критика та аналіз
$x Переклади англійською [російською,
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французькою тощо] $x Критика та аналіз
$x Переклади французькою [німецькою
тощо]
$x Переломи (геогр.)
$x Перельоти (геогр.)
$x Переміщення (геогр.)
$x Перемир’я
$x Переокислення
$x Переробка відходів (геогр.)
$x Переселення (геогр.)
$x Період збору урожаю (геогр.)
$x Періодизація
$x Період садіння
$x Період спокою (геогр.)
$x Період цвітіння
$x Перистальтика
$x Персонажі
$x Персонажі $x Діти [Жінки, Українці,
Фізики тощо]
$x Персонажі $x [ім’я індивідуального героя]
$x Персоналії
$x Перші видання
$x Перші видання $v Бібліографії
$x Печатка
$x Підводний флот
$x Підпільна література (геогр.)
$x Підпільні друкарні (геогр.)
$x Підпільні рухи (геогр.)
$x Підпільні рухи $x Музеї (геогр.)
$x Підрахунок (геогр.)
$x Підробки (геогр.)
$x Підрядні конструкції
$x Підшипники (геогр.)
$x Пісні та музика $x Критика та аналіз
$x Пісні та музика $v Тексти
$x Пісні та музика
$x Піхота
$x Піхота $x Стройова підготовка
$x Піхота $x Тактичні навчання

017
014

Літературні твори, введені під назвою
Мови

015
017
022
024
022
022
030
026
026
028
001
023
015
023
023
023
024
002
016
017
002

Література окремими мовами
Літературні твори, введені під назвою
Тварини
Органи та частини тіла
Тварини
Тварини
Війни
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Галузі промисловості
Етнічні групи
Дикорослі та культурні рослини
Література окремими мовами
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Імена осіб
Літературні твори, введені під автором
Літературні твори, введені під назвою
Імена осіб

016
002
007
002
015
002
005
007
030
030
030
030
022
023
002
021
014
029
000
001
001
000
030
007
007
007

Літературні твори, введені під автором
Імена осіб
Військові служби
Імена осіб
Література окремими мовами
Імена осіб
Організації
Військові служби
Війни
Війни
Війни
Війни
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Імена осіб
Мистецтво
Мови
Наземні транспортні засоби
Класи осіб
Етнічні групи
Етнічні групи
Класи осіб
Війни
Військові служби
Військові служби
Військові служби
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$x Пилок (геогр.)
$x Пилок $x Морфологія
$x Писемність
$x Питальні займенники
$x Питома вага
$x Плавання

023
023
014
014
026
009

$x Плавучі госпіталі
$x Планування

007
005
008

$x Плата за навчання
$x Плинність кадрів
$x Плодючість (геогр.)
$x Пневматична підвіска (геогр.)
$x Пневматичне обладнання
$x Побічні ефекти (геогр.)
$x Поведінка (геогр.)
$x Поведінка $x Еволюція (геогр.)
$x Поведінка $x Ендокринні аспекти
$x Поведінка $x Кліматичні фактори (геогр.)
$x Поверхня
$x Повзучість (геогр.)
$x Повітряні операції
$x Повітряні операції, американські
[британські, французькі тощо]
$x Повноваження та обов’язки
$x Повторні операції (геогр.)
$x Погроми та мародерства (геогр.)
$x Подавання мастила
$x Податкова політика
$x Подвоєння
$x Поділ на склади
$x Подорожі (геогр.)
$x Подорожі

$x Пожежа, [дата]
$x Пожежі та протипожежні заходи (геогр.)
$x Пожежники
$x Пожежники (геогр.)
$x Позови
$x Позови проти [кого]
$x Покарання
$x Полемічна література $x Критика та аналіз

028
009
005
022
029
029
026
022
022
022
022
026
026
030
030
006
024
025
030
029
011
014
014
000
001
005
011
012
005
028
029
007
030
002
005
007
010

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Мови
Хімічні речовини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Військові служби
Організації
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Галузі промисловості
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Організації
Тварини
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Хімічні речовини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Війни
Війни
Законодавчі органи
Органи і частини тіла
Хвороби
Війни
Наземні транспортні засоби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Мови
Мови
Класи осіб
Етнічні групи
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Організації
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Військові служби
Війни
Імена осіб
Організації
Військові служби
Релігійні та чернечі ордени
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$x Політика та управління $y [період] $x
Філософія
$x Політика та управління $x Філософія

011

$x Політична активність

000
002
003
004
005
007
020
019
004
000
002
002
001
007
023
014
002
023
022
023
000
022
024
014
014

Сакральні твори
Християнські конфесії
Мови
Класи осіб
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Класи осіб
Імена осіб
Імена сімей, родів
Письменники: групи письменників
Організації
Військові служби
Християнські конфесії
Релігії
Письменники: групи письменників
Класи осіб
Імена осіб
Імена осіб
Етнічні групи
Військові служби
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Імена осіб
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Класи осіб
Тварини
Органи та частини тіла
Мови
Мови

014
014

Мови
Мови

014
014
030
014
000
023
002
002
007
029
030
030
014

Мови
Мови
Війни
Мови
Класи осіб
Дикорослі та культурні рослини
Імена осіб
Імена осіб
Військові служби
Наземні транспортні засоби
Війни
Війни
Мови

$x Полісемія
$x Політика та управління

$x Політична діяльність
$x Політичні аспекти (геогр.)
$x Політичні та соціальні погляди
$x Полон, [дати]
$x Полювання (геогр.)
$x Польові госпіталі
$x Польові досліди
$x Помилки вживання
$x Помилування
$x Попереднє охолодження (геогр.)
$x Популяція
$x Поранення та ушкодження (геогр.)
$x Порівняльна граматика
$x Порівняльна граматика $x Французька
мова [Латинська мова і т.д.]
$x Порівняльна фонологія
$x Порівняльна фонологія $x Французька
мова [Німецька мова і т.д.]
$x Порівняльні речення
$x Порівняння
$x Портрети
$x Порядок слів у реченні
$x Посадові інструкції (геогр.)
$x Посів (геогр.)
$x Послідовники
$x Посмертні маски
$x Постачання
$x Постачання палива
$x Постачання продовольства (геогр.)
$x Постпозиція

018
020
014
001
011

011
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$x Посухостійкість (геогр.)
$x Потреба у воді (геогр.)
$x Похідні (геогр.)
$x Поховальні звичаї та обряди (геогр.)
$x Походження

$x Почесна варта
$x Поштові служби
$x Пошукові та рятувальні операції (геогр.)
$x Правила безпеки (геогр.)
$x Правителі

023
022
026
001
001
014
019
022
023
007
007
030
007
030
028
001
011

$x Правителі $x Вбивства

011

$x Правителі $x Генеалогія
$x Правителі $x Геральдика

001
011

$x Правителі $x Діти

001
011

$x Правителі $x Житла

011

$x Правителі $x Зречення

011

$x Правителі $x Коханки

011

$x Правителі $x Міфологія

011

$x Правителі $x Могили і т.п.

011

$x Правителі $x Наслідування

001
011

$x Правителі $x Освіта

001
011

$x Правителі $x Повалення з престолу

011

$x Правителі $x Подорожі (геогр.)

011

$x Правителі $x Покровительство мистецтву

011

$x Правителі $x Релігійні аспекти

001
011

$x Правителі $x Смерть та поховання

001
011

Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Хімічні речовини
Етнічні групи
Етнічні групи
Мови
Релігії
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Військові служби
Військові служби
Війни
Військові служби
Війни
Галузі промисловості
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Назви географічних місць та
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$x Правові аспекти (геогр.)

$x Право власності (геогр.)
$x Прапори
$x Працівники
$x Предмети домашнього вжитку (геогр.)
$x Предмети колекціонування (геогр.)

$x Президенти
$x Премії
$x Препозиційні фрази
$x Препозиція
$x Префікси
$x Привід, передній
$x Привілеї
$x Приголосні звуки
$x Придих
$x Призначення на посаду та звільнення
$x Призначення та застосування
$x Прийменники
$x Прийняття рішень
$x Прикладка
$x Прикметник
$x Прилади за контролем забруднення
навколишнього середовища
$x Прилади за контролем забруднення
навколишнього середовища $x Правові
аспекти (геогр.)
$x Примірники, особливі
$x Примусова репатріація
$x Примусова робоча сила (геогр.)
$x Природне середовище існування (геогр.)

022
023
025
026
028
030
029
028
007
030
005
001
001
002
005
030
005
000
014
014
014
029
006
014
014
007
026
014
005
014
014
029

адміністративних одиниць
Класи осіб
Етнічні групи
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хвороби
Хімічні речовини
Галузі промисловості
Війни
Наземні транспортні засоби
Галузі промисловості
Військові служби
Війни
Організації
Етнічні групи
Етнічні групи
Імена осіб
Організації
Війни
Організації
Класи осіб
Мови
Мови
Мови
Наземні транспортні засоби
Законодавчі органи
Мови
Мови
Військові служби
Хімічні речовини
Мови
Організації
Мови
Мови
Наземні транспортні засоби

029

Наземні транспортні засоби

000
001
008

018
030
030
022
023
$x Природне середовище існування $x Захист 022
та охорона (геогр.)
023
$x Природоохоронні аспекти (геогр.)
026
$x Прислівник
014
$x Прислівникові звороти
014

Сакральні твори
Війни
Війни
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Мови
Мови
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$x Притчі
$x Причини
$x Провінціалізми (геогр.)
$x Прогноз (геогр.)
$x Прогнозування

018
030
014
025
011

$x Продаж (геогр.)
$x Продаж (геогр.)
$x Продуктивність (геогр.)
$x Продуктивність праці (геогр.)
$x Проектування і будівництво
$x Промисли (геогр.)
$x Промислове використання (геогр.)

022
023
022
028
030
001
023
026
024
026
030
030
019
020
023
000
001
002
014
014
000
001
007
030
029
000
000
028
000
028
008

$x Проникність
$x Пропаганда
$x Проповіді
$x Проповіді $x Критика та аналіз
$x Прорідження (геогр.)
$x Пророцтва
$x Просодія
$x Просодія $x Аналіз
$x Просування по службі (геогр.)
$x Протиповітряні операції
$x Протиугінні пристрої
$x Професійна етика (геогр.)
$x Професійна орієнтація (геогр.)
$x Професійні відносини (геогр.)
$x Професійні хвороби (геогр.)
$x Професорсько-викладацький склад

009
$x Прямий додаток
$x Псевдоніми
$x Психічне здоров’я (геогр.)
$x Психічне здоров’я
$x Психологічне тестування (геогр.)
$x Психологічні аспекти
$x Психологічні аспекти (геогр.)

014
002
000
001
002
000
001
022
018
022
030
023

Сакральні твори
Війни
Мови
Хвороби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Галузі промисловості
Війни
Етнічні групи
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Війни
Війни
Релігії
Християнські конфесії
Дикорослі та культурні рослини
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Мови
Мови
Класи осіб
Етнічні групи
Військові служби
Війни
Наземні транспортні засоби
Класи осіб
Класи осіб
Галузі промисловості
Класи осіб
Галузі промисловості
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Мови
Імена осіб
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Класи осіб
Етнічні групи
Тварини
Сакральні твори
Тварини
Війни
Дикорослі та культурні рослини
202

$x Психологія

$x Психотропні впливи (геогр.)
$x Психофізіологія
$x Публікація (геогр.)
$x Публікація та розповсюдження (геогр.)
$x Пунктуація
$x Пускові пристрої (геогр.)
$x Пухлини, новоутворення і т.п. (геогр.)
$x Радіатори
$x Радіаційне ураження (геогр.)
$x Радіоактивне забруднення (геогр.)
$x Радіографія (геогр.)
$x Радіографія $x Правові аспекти (геогр.)
$x Радіоімунне дослідження (геогр.)
$x Радіоімунотерапія (геогр.)
$x Радіолокація
$x Радіонуклідна візуалізація (геогр.)
$x Радіообладнання
$x Радіообладнання $x Заходи безпеки
(геогр.)
$x Радіостанції
$x Радіотерапія (геогр.)
$x Радіотерапія $x Ускладнення (геогр.)
$x Радіотрансляції
$x Радіотрансляції засідань
$x Радисти
$x Радянські впливи
$x Рак (геогр.)
$x Рання стадія розвитку (геогр.)
$x Расова приналежність (геогр.)
$x Расові відносини

025
000
001
002
019
022
026
024
015
018
014
029
024

Хвороби
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Релігії
Тварини
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Література окремими мовами
Сакральні твори
Мови
Наземні транспортні засоби
Органи та частини тіла

Р
029
024
023
023
024
024
025
025
030
025
029
029

Наземні транспортні засоби
Органи та частини тіла
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Хвороби
Хвороби
Війни
Хвороби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

007
025
025
030
006
007
015
024
022
001
011

$x Расові відносини $x Економічні аспекти

012
011

$x Расові відносини $x Політичні аспекти

011

$x Реабілітація (геогр.)
$x Регбі

000
001
009

$x Регенерація (геогр.)
$x Регулювання
$x Резерви

024
013
007

Військові служби
Хвороби
Хвороби
Війни
Законодавчі органи
Військові служби
Література окремими мовами
Органи та частини тіла
Тварини
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Класи осіб
Етнічні групи
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Органи та частини тіла
Водні об’єкти
Військові служби
203

$x Резолюції
$x Реєстрація (геогр.)
$x Реєстрація $x Платежі (геогр.)
$x Реєстрація та транспортування (геогр.)
$x Реєстрація та транспортування $x Платежі
(геогр.)
$x Реімплантація (геогр.)
$x Реінтродукція (геогр.)
$x Рейтинги (геогр.)
$x Реколонізація (геогр.)
$x Релігійне життя (геогр.)
$x Релігійне життя та традиції
$x Релігійні аспекти

$x Релігійні аспекти $x Баптисти
[Католицька церква тощо]
$x Релігійні аспекти $x Баптисти [Католики
тощо.]
$x Релігійні аспекти $x Буддизм
[Християнство тощо]
$x Релігійні аспекти $x Буддизм
[Християнство і т.п.]

006
029
029
029
029

Законодавчі органи
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

024
022
023
000
022
000
007
011
012
022
023
024
026
030
014

Органи та частини тіла
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Класи осіб
Тварини
Класи осіб
Військові служби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Війни
Мови

025
030

Хвороби
Війни

014

Мови

022

Тварини

023
024
025
026
030
$x Релігійні аспекти $x Протестантські церкви 030
$x Релігія
001
005
011
$x Релігія $x Економічні аспекти
$x Релятивістська граматика
$x Ремені безпеки
$x Ремені безпеки $x Правові аспекти (геогр.)
$x Рентгенографія (геогр.)
$x Реорганізація
$x Репарації (геогр.)
$x Репатріація
$x Репродукції

012
011
014
029
029
024
007
005
001
030
021

Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Хвороби
Хімічні речовини
Війни
Війни
Етнічні групи
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Мови
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Органи та частини тіла
Військові служби
Організації
Етнічні групи
Війни
Мистецтво
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$x Ресори та підвіски (геогр.)
$x Реферування та індексування
$x Реформування
$x Рецидиви (геогр.)
$x Речення
$x Рівні розумового розвитку (геогр.)
$x Рід
$x Ріст
$x Ріст $x Молекулярні аспекти
$x Ріст $x Регулювання
$x Риболовля (геогр.)
$x Рима
$x Ритм
$x Риторика
$x Ритуали
$x Ритуали
$x Ритуали $x Тексти
$x Ритуали $x Тексти $x Критика та аналіз
$x Робоче навантаження (геогр.)
$x Роди (геогр.)
$x Родовий аналіз (геогр.)
$x Родословні
$x Розбірливість мовлення
$x Розведення (геогр.)
$x Розведення $x Селекційний індекс
$x Розвідники
$x Розвідувальні операції
$x Розвідувальні операції, американські,
[німецькі тощо]
$x Розвідувально-диверсійні операції (геогр.)
$x Розвиток
$x Розвиток $x Ендокринні аспекти
$x Розлучення
$x Розмелювання (геогр.)
$x Розмінування
$x Розмір (геогр.)
$x Розміри (геогр.)
$x Розміщення (геогр.)
$x Розмноження
$x Розмноження $x Вплив висоти над рівнем
моря (геогр.)
$x Розмноження $x Вплив світла (геогр.)

029
000
001
006
014
025
014
000
001
014
022
023
024
024
024
001
014
014
014
005
019
019
019
000
022
022
022
014
022
022
007
030
030

Наземні транспортні засоби
Класи осіб
Етнічні групи
Законодавчі органи
Мови
Хвороби
Мови
Класи осіб
Етнічні групи
Мови
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Етнічні групи
Мови
Мови
Мови
Організації
Релігії
Релігії
Релігії
Класи осіб
Тварини
Тварини
Тварини
Мови
Тварини
Тварини
Військові служби
Війни
Війни

030
022
023
022
002
023
030
022
024
029
028
022
023
022

Війни
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Імена осіб
Дикорослі та культурні рослини
Війни
Тварини
Органи та частини тіла
Наземні транспортні засоби
Галузі промисловості
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини

023
022
023

Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
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$x Розмноження $x Вплив температури
(геогр.)
$x Розмноження $x Ендокринні аспекти
$x Розмноження $x Кліматичні фактори
(геогр.)
$x Розмноження $x Регулювання
$x Розпад
$x Розповсюдження (геогр.)
$x Розпуск
$x Розселення (геогр.)
$x Розтин (геогр.)
$x Розчинність (геогр.)
$x Розширення (геогр.)
$x Рослини-господарі (геогр.)
$x Рукописи

$x Рукописи, англійські [латинські,
старослов’янські, арамійські тощо]
$x Рульовий механізм
$x Рухи протесту (геогр.)

022

Тварини

023
022
022

Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Тварини

023
022
023
026
022
023
006
000
001
022
024
026
024
022
000
001
002
003
015
018
018

Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Законодавчі органи
Класи осіб
Етнічні групи
Тварини
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Тварини
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Імена сімей, родів
Література окремими мовами
Сакральні твори
Сакральні твори

029
030

Наземні транспортні засоби
Війни

$x Саджанці
$x Саджанці $x Бонітування
$x Саджанці $x Вплив прищипування (геогр.)
$x Саджанці $x Екофізіологія (геогр.)
$x Саджанці $x Захист (геогр.)
$x Саджанці $x Корені та кореневища
$x Саджанці $x Якість
$x Садіння (геогр.)
$x Сакральні книги $x Герменевтика
$x Сакральні книги $x Зберігання (геогр.)
$x Сакральні книги $x Мова та стиль
$x Саморегулювання (геогр.)
$x Санітарний стан

С
023
023
023
023
023
023
023
023
019
019
019
028
005
009

$x Санітарний стан (геогр.)
$x Свобода висловлювання
$x Священнослужителі
$x Священики
$x Сезонне розповсюдження (геогр.)

028
006
005
007
022

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Релігії
Релігії
Релігії
Галузі промисловості
Організації
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Галузі промисловості
Законодавчі органи
Організації
Військові служби
Тварини
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$x Сезонні зміни (геогр.)
$x Сезонні коливання (геогр.)
$x Секреція
$x Секреція $x Регулювання
$x Сексуальна поведінка (геогр.)
$x Селекція (геогр.)
$x Семантика
$x Сепарація (геогр.)
$x Середземноморські впливи
$x Середня освіта (геогр.)
$x Середньовічні впливи
$x Сержанти
$x Серійні номери
$x Серодіагностика (геогр.)
$x Сертифікація (геогр.)
$x Серцево-судинна система
$x Сімейні відносини
$x Сигнали
$x Сидіння (геогр.)
$x Силова передача (геогр.)
$x Силосування (геогр.)
$x Символіка

022
023
025
028
024
026
026
000
001
022
023
014
026
015
000
001
015
007
029
025
028
022
000
029
029
029
023
005
007
008
009

$x Синоніми
$x Синтаксис
$x Синтез
$x Синтез $x Інгібітори
$x Синтез $x Регулювання
$x Система довіри

014
014
026
026
026
009

$x Синоніми
$x Синтаксис
$x Синтез
$x Синтез $x Інгібітори
$x Синтез $x Регулювання
$x Система довіри

014
014
026
026
026
009

$x Системи захисту від перевертання (геогр.)
$x Системи озброєння
$x Сифіліс (геогр.)
$x Скелети (геогр.)
$x Скелети $x Біодеградація (геогр.)

029
007
024
022
022

Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хвороби
Галузі промисловості
Органи і частини тіла
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Класи осіб
Етнічні групи
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Хімічні речовини
Література окремими мовами
Класи осіб
Етнічні групи
Література окремими мовами
Військові служби
Наземні транспортні засоби
Хвороби
Галузі промисловості
Тварини
Класи осіб
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Дикорослі та культурні рослини
Організації
Військові служби
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Мови
Мови
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Мови
Мови
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Наземні транспортні засоби
Військові служби
Органи та частини тіла
Тварини
Тварини
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$x Скелети $x Догляд (геогр.)
$x Скелети $x Класифікація (геогр.)
$x Склад
$x Складання карти генома (геогр.)
$x Склади боєприпасів
$x Склади боєприпасів $x Вплив на навколишнє
середовище (геогр.)
$x Склади боєприпасів $x Контроль за якістю
$x Складні речення
$x Складнопідрядні речення
$x Складносурядні речення
$x Складні слова
$x Скаути
$x Скорочення
$x Скорочення (геогр.)
$x Скручування (геогр.)
$x Словниковий склад
$x Словотворення
$x Слов’янські впливи
$x Служби психічного здоров’я (геогр.)
$x Служби роботи з клієнтами
$x Служби роботи з клієнтами (геогр.)
$x Службові слова
$x Службовці та працівники
$x Службовці та працівники $x Пенсії
(геогр.)
$x Службовці та працівники $x Відпустки
$x Службовці та працівники $x Вплив
технологічних інновацій (геогр.)
$x Службовці та працівники $x Заробітна
плата і т.п.
$x Службовці та працівники $x Здоров’я та
гігієна (геогр.)
$x Службовці та працівники $x Медичне
обслуговування (геогр.)
$x Службовці та працівники $x Навчання
(геогр.)
$x Службовці та працівники $x Нещасні
випадки
$x Службовці та працівники $x Пенсії
$x Службовці та працівники $x Пенсії $x
Правові аспекти (геогр.)
$x Службовці та працівники $x Попит та
пропозиція (геогр.)
$x Службовці та працівники $v Посадові
інструкції (геогр.)
$x Службовці та працівники $x Правовий
статус, права і т.п. (геогр.)

022
022
023
022
023
007
007

Тварини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Військові служби
Військові служби

007
014
014
014
014
030
014
024
022
014
014
015
000
001
005
028
014
005
006
028
028

Військові служби
Мови
Мови
Мови
Мови
Війни
Мови
Органи та частини тіла
Тварини
Мови
Мови
Література окремими мовами
Класи осіб
Етнічні групи
Організації
Галузі промисловості
Мови
Організації
Законодавчі органи
Галузі промисловості
Галузі промисловості

005
028

Організації
Галузі промисловості

005

Організації

006
028

Законодавчі органи
Галузі промисловості

028

Галузі промисловості

028

Галузі промисловості

005

Організації

006
028

Законодавчі органи
Галузі промисловості

028

Галузі промисловості

028

Галузі промисловості

028

Галузі промисловості
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$x Смертність
$x Смертність (геогр.)
$x Смерть (геогр.)
$x Смерть та похорон
$x Соматичний ембріогенез (геогр.)
$x Сорти (геогр.)
$x Соціалізація (геогр.)
$x Соціальна політика
$x Соціальні аспекти (геогр.)
$x Соціальні служби
$x Соціальні умови

$x Соціологічні аспекти
$x Спектр
$x Спектроскопія (геогр.)
$x Сперматозоїди
$x Сперматозоїди $x Аномалії (геогр.)
$x Сперматозоїди $x Морфологія
$x Спеціалізовані медичні заклади (геогр.)
$x Спілки, товариства і т.п.
$x Спікери
$v Спогади $x Критика та аналіз
$v Спогади, російські [ірландські, польські
тощо] $x Критика та аналіз
$x Споживання енергії
$x Сполучники
$x Спорт (геогр.)
$x Спорт

022
025
000
001
000
001
002
023
023
001
011
012
014
028
030
007
000
001
011
012
008
026
024
025
022
022
022
025
005
006
030
030
007
014
001
007
009

$x Спосіб
$x Спосіб життя
$x Стадіони

014
000
009

$x Стан (граматична категорія)
$x Стандарти (геогр.)

014
008

$x Стандартні зразки (геогр.)

026
028
023

Тварини
Хвороби
Класи осіб
Етнічні групи
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Мови
Галузі промисловості
Війни
Військові служби
Класи осіб
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Хвороби
Тварини
Тварини
Тварини
Хвороби
Організації
Законодавчі органи
Війни
Війни
Військові служби
Мови
Етнічні групи
Військові служби
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Мови
Класи осіб
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Мови
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Хімічні речовини
Галузі промисловості
Дикорослі та культурні рослини
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$x Стандартизація
$x Стан навколишнього середовища

014
011

$x Старіння

022
023
024
023
022
024
001
011

$x Старіння $x Генетичні аспекти
$x Старіння $x Запобігання
$x Старіння $x Молекулярні аспекти
$x Старожитності

$x Старожитності, візантійські

018
030
011

$x Старожитності, германські

011

$x Старожитності, кельтські

011

$x Старожитності $x Колекціонери та
колекціонування (геогр.)

001
011

$x Старожитності $x Колекціонування та
зберігання (геогр.)

001
011

$x Старожитності, римські

011

$x Старожитності, слов’янські

011

$x Старожитності, турецькі

011

$x Старожитності, фінікійські

011

$x Старшини
$x Статева поведінка (геогр.)
$x Статеві відмінності
$x Статеві органи
$x Статеві фактори (геогр.)
$x Статистичні методи
$x Статистичні служби
$x Стійкість (геогр.)
$x Стійкість
$x Стійкість до трипаносом (геогр.)
$x Стійкість до хвороб та паразитів (геогр.)
$x Стійкість до хвороб та паразитів $x
Генетичні аспекти
$x Стилі
$x Стипендіальні фонди, програми і т.п.

007
022
024
022
025
028
001
023
029
022
023
023

$x Стипендії

000

014
009

Мови
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Органи та частини тіла
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Сакральні твори
Війни
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Військові служби
Тварини
Органи та частини тіла
Тварини
Хвороби
Галузі промисловості
Етнічні групи
Дикорослі та культурні рослини
Наземні транспортні засоби
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Мови
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Класи осіб
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$х Столиця

011

$x Суспільне життя та традиції

000
001
011

$x Суспільний добробут (геогр.)
$x Сутність та дух
$x Суфікси
$x Сучасники
$x Сушіння (геогр.)

012
001
019
014
002
023

Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Класи осіб
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Галузі промисловості
Галузі промисловості
Військові служби
Хімічні речовини
Сакральні твори
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Галузі промисловості
Класи осіб
Етнічні групи
Мови
Мови
Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Класи осіб
Етнічні групи
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Етнічні групи
Релігії
Мови
Імена осіб
Дикорослі та культурні рослини

$x Стоматологічне обслуговування (геогр.)
$x Стратегічні аспекти

000
011

$x Страхування (геогр.)
$x Страхування $x Правові аспекти (геогр.)
$x Стройова підготовка
$x Структура
$x Структуралістична критика (геогр.)
$x Студентські містечка

028
028
007
026
018
009

$x Студентський страйк, [дата]

009

$x Студенти

009

$x Субсидії (геогр.)
$x Суїцидна поведінка (геогр.)

028
000
001
014
014
000
001
002
005
011

Т
022
030
007
007
007
025
030
016
017
014
030
006
030

Тварини
Війни
Військові служби
Військові служби
Військові служби
Хвороби
Війни
Літературні твори, введені під автором
Літературні твори, введені під назвою
Мови
Війни
Законодавчі органи
Війни

$x Суплетивність
$x Сурядні конструкції
$x Суспільна думка

$x Суспільна думка, австрійська
[британська і т.д.]
$x Суспільне життя

$x Таврування (геогр.)
$x Таємні служби (геогр.)
$x Тактична авіація (геогр.)
$x Тактичні навчання
$x Танкісти
$x Тваринні моделі (геогр.)
$x Театр
$x Театральні постановки
$x Тексти $x Датування
$x Телебачення
$x Телевізійні трансляції засідань
$x Телекомунікаційні зв’язки
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$x Теми, мотиви

026
026
022
023
026
026

Література окремими мовами
Мистецтво
Мови
Дикорослі та культурні рослини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Хімічні речовини

026

Хімічні речовини

$x Територіальна експансія

026
022
030
023
029
018
018
024
025
010
018
011

$x Території та володіння

011

$x Території та володіння $x Політика та
управління
$x Територія

011

$x Термін повноважень
$x Тестування

006
022
026
026
021
007
028
029

Хімічні речовини
Тварини
Війни
Дикорослі та культурні рослини
Наземні транспортні засоби
Сакральні твори
Сакральні твори
Органи та частини тіла
Хвороби
Релігійні та чернечі ордени
Сакральні твори
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Законодавчі органи
Тварини
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Мистецтво
Військові служби
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби

029

Наземні транспортні засоби

029
028
029
023
028
030
030

Наземні транспортні засоби
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Дикорослі та культурні рослини
Галузі промисловості
Війни
Війни

$x Темп
$x Температура
$x Теніс
$x Теплопровідність (геогр.)
$x Теплові властивості (геогр.)
$x Терапевтичне використання (геогр.)
$x Терапевтичне застосування $x
Ефективність (геогр.)
$x Терапевтичне застосування $x Побічні
ефекти (геогр.)
$x Терапевтичне застосування $x Тестування
$x Територіальні відносини (геогр.)
$x Територіальні питання (геогр.)
$x Термальні властивості (геогр.)
$x Термін експлуатації (геогр.)
$x Термінологія
$x Термінологія $x Вимова
$x Термографія (геогр.)
$x Термотерапія (геогр.)
$x Теологія

$x Тестування токсичності (геогр.)
$x Техніка
$x Техніка безпеки
$x Технічне обслуговування та поточний
ремонт
$x Технічне обслуговування та поточний
ремонт $x Правові аспекти (геогр.)
$x Технічні огляди (геогр.)
$x Технічні умови (геогр.)
$x Технічні характеристики (геогр.)
$x Технологічні інновації (геогр.)
$x Тил (геогр.)
$x Тилові служби (геогр.)

015
021
014
023
009

011
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$x Тимчасові конструкції
$x Типові особини (геогр.)
$x Тиск пари (геогр.)
$x Товариства, організації і т.п.
$x Товарні знаки
$x Токсикологія (геогр.)

022
010
019
020
024
014
014
014
014

Мови
Тварини
Хімічні речовини
Імена сімей, родів
Галузі промисловості
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Хімічні речовини
Органи та частини тіла
Хвороби
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Колонії
Тварини
Тварини
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Тварини
Релігійні та чернечі ордени
Релігії
Християнські конфесії
Органи та частини тіла
Мови
Мови
Мови
Мови

025
014
024
024
024

Хвороби
Мови
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла

024
024
026
007
000
022
023
029
029

Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Хімічні речовини
Військові служби
Класи осіб
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби

023
009

Дикорослі та культурні рослини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Класи осіб
Тварини
Війни
Класи осіб
Органи та частини тіла

$x Торгівля (геогр.)

014
022
026
003
028
022
023
026
026
024
025
011

$x Торгівля
$x Торгівля $x Правові аспекти (геогр.)
$x Торговельна політика

012
022
022
011

$x Токсикологія $x Вікові фактори (геогр.)
$x Томографія (геогр.)

$x Травні органи
$x Традиції та практики
$x Тракція (геогр.)
$x Транзитивність
$x Транскрипція (геогр.)
$x Транслітерація
$x Транслітерація корейською [російською і
т.п.]
$x Трансмісія (геогр.)
$x Трансмутація
$x Трансплантація (геогр.)
$x Трансплантація $x Імунологічні аспекти
$x Трансплантація $x Правові аспекти
(геогр.)
$x Трансплантація $x Ускладнення (геогр.)
$x Трансплантація $x Харчування (геогр.)
$x Транспортні властивості (геогр.)
$x Транспортні служби
$x Транспортування (геогр.)

$x Транспортування $x Правові аспекти
(геогр.)
$x Транспортування $x Ушкодження (геогр.)
$x Треки та поля
$x Тренінги та навчання (геогр.)
$x Тренування (геогр.)
$x Трофеї
$x Трудова дисципліна
$x Туберкульоз (геогр.)

000
022
030
000
024
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$x Тупа травма (геогр.)
$x Тяга (геогр.)
$x Ув’язнення
$x Удобрення
$x У живописі
$x У засобах масової інформації

$x Узгодження
$x У кінофільмах

$x У літературі

$x Ультразвукове обстеження (геогр.)
$x Ультраструктура
$x У масовій культурі
$x У мистецтві
$x Умляут
$x Умови страхування (геогр.)
$x Умовний спосіб
$x Уніформа
$x Військова форма
$x Управління

$x Управління ризиками (геогр.)
$x Управління запасами
$x Управління запасами (геогр.)
$x Управління інформаційними ресурсами
(геогр.)

024
029
У
002
013
016
017
002
003
005
011
014
002
003
005
011
020
002
003
005
011
018
020
024
025
023
024
011
005
020
014
000
014
000
005
007
005
007
014
019
020
028
028
005
007
028
028

Органи та частини тіла
Наземні транспортні засоби
Імена осіб
Водні об’єкти
Літературні твори, введені під автором
Літературні твори, введені під назвою
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Мови
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Християнські конфесії
Імена осіб
Імена сімей, родів
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Сакральні твори
Християнські конфесії
Органи та частини тіла
Хвороби
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Назви місць
Організації
Християнські конфесії
Мови
Класи осіб
Мови
Класи осіб
Організації
Військові служби
Організації
Військові служби
Мови
Релігії
Християнські конфесії
Галузі промисловості
Галузі промисловості
Організації
Військові служби
Галузі промисловості
Галузі промисловості
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$x Управління персоналом

005
007
028
007
028
028

Організації
Військові служби
Галузі промисловості
Військові служби
Галузі промисловості
Галузі промисловості

001
000
014

Етнічні групи
Класи осіб
Мови

$x Урядові інвестиції (геогр.)
$x Ускладнення (геогр.)
$x Утилізація (геогр.)
$x Утилізація відходів
$x Участь гомосексуалістів
$x Участь дітей
$x Участь емігрантів
$x Участь жінок
$x Участь іноземців
$x Участь комуністів
$x Участь молоді
$x Участь німців [ірландців, шведів тощо]
$x Ушкодження (геогр.)
$x Ушкодження гербіцидами (геогр.)
$x Ушкодження $x Діагностика (геогр.)

005
023
026
023
030
001
000
028
028
025
023
013
030
030
030
030
030
030
030
030
023
023
023

Організації
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Дикорослі та культурні рослини
Війни
Етнічні групи
Класи осіб
Галузі промисловості
Галузі промисловості
Хвороби
Дикорослі та культурні рослини
Водні об’єкти
Війни
Війни
Війни
Війни
Війни
Війни
Війни
Війни
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини

$x Фактори ризику (геогр.)
$x Факультети, кафедри і т.п.

Ф
025
008

$x Управління персоналом $x Правові аспекти
$x Управління $x Участь працівників (геогр.)
$x Управління $x Участь працівників $x
Правові аспекти (геогр.)
$x Управління часом (геогр.)
$x Управлінський [Бібліотечний,
Шахтарський і т.д.] жаргон
$x У пресі (геогр.)
$x Ураження морозом (геогр.)
$x Уразливість (геогр.)
$x Урожай (геогр.)
$x Уряд в екзилі
$x Урядова політика (геогр.)

009
$x Фальшиві гроші (геогр.)
$x Фарбування
$x Фарбування (геогр.)
$x Фармакокінетика
$x Фенологія
$x Фіброз (геогр.)
$x Фігури мовлення
$x Фізіологічні впливи (геогр.)
$x Фізіологічні геноми
$x Фізіологія

030
026
029
026
023
024
014
023
022
000
001

Хімічні речовини
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Війни
Хімічні речовини
Наземні транспортні засоби
Хімічні речовини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Мови
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Класи осіб
Етнічні групи
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$x Фізіотерапія (геогр.)
$x Фізична підготовка (геогр.)
$x Фізичні аспекти (геогр.)
$x Філогенез
$x Філогенез $x Молекулярні аспекти
$x Філогенія
$x Філогенія $x Молекулярні аспекти
$x Філософія
$x Філософські погляди
$x Фінанси

022
023
024
025
007
022
022
024
022
023
023
004
018
000
002
001
002
005
007
008
009

$x Фінанси (геогр.)
$x Фінанси $x Впливи інфляції
$x Фінанси $x Правові аспекти (геогр.)
$x Фінанси $x Правові аспекти
$x Фінанси $x Правові аспекти (геогр.)

020
028
030
005
001
007
008

$x Фінансова політика

011

$x Флуоресценція (геогр.)
$x Фондовіддача (геогр.)
$x Фонематика
$x Фонетичні транскрипції
$x Фонетика
$x Фонологія
$x Форми звертання
$x Фотографії
$x Фотографічна ідентифікація (геогр.)
$x Фотографи
$x Фотоморфогенез
$x Фототерапія (геогр.)
$x Фотохіміотерапія (геогр.)
$x Фразеологія
$x Футбол

028
022
028
014
014
014
014
014
030
022
007
023
025
025
014
009

Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Хвороби
Військові служби
Тварини
Тварини
Органи та частини тіла
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Письменники: групи письменників
Сакральні твори
Класи осіб
Імена осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Організації
Військові служби
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Християнські конфесії
Галузі промисловості
Війни
Організації
Етнічні групи
Військові служби
Освітні установи: типи навчальних
закладів
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Галузі промисловості
Тварини
Галузі промисловості
Мови
Мови
Мови
Мови
Мови
Війни
Тварини
Військові служби
Дикорослі та культурні рослини
Хвороби
Хвороби
Мови
Освітні установи: окремі навчальні
заклади

Х
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$x Характеристики керованості (геогр.)
$x Характеристики плавності руху (геогр.)
$x Харчування

$x Харчування $x Вимоги
$x Хвороби (геогр.)

$x Хвороби $x Генетичні аспекти
$x Хвороби $x Гомеопатичне лікування
(геогр.)
$x Хвороби $x Діагностика (геогр.)
$x Хвороби $x Дієтотерапія (геогр.)
$x Хвороби $x Догляд (геогр.)
$x Хвороби $x Епідеміологія (геогр.)
$x Хвороби $x Запобігання
$x Хвороби $x Лікування (геогр.)
$x Хвороби $x Молекулярні аспекти (геогр.)
$x Хвороби $x Харчування
$x Хвороби $x Хіміотерапія (геогр.)
$x Хвороби $x Хіропрактичне лікування
(геогр.)
$x Хвороби та паразити (геогр.)
$x Хвороби та паразити $x Аспекти
харчування
$x Хвороби та паразити $x Біологічний
контроль (геогр.)
$x Хвороби та паразити $x Ідентифікація
$x Хвороби та паразити $x Інтегрований
контроль (геогр.)
$x Хвороби та паразити $x Контроль (геогр.)
$x Хвороби та паразити $x Контроль $x
Екологічні аспекти (геогр.)
$x Хвороби та паразити $x Моніторинг
(геогр.)
$x Хемотаксономія (геогр.)
$x Хіатус
$x Хімічна активність (геогр.)
$x Хімічний захист (геогр.)
$x Хіміопрофілактика (геогр.)
$x Хіміотерапія (геогр.)
$x Хіміотерапія $x Ускладнення (геогр.)
$x Хімічна зброя (геогр.)
$x Хіропрактика (геогр.)
$x Хірургія (геогр.)

029
029
000
001
022
025
000
022
000
001
022
024
022
022

Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Класи осіб
Етнічні групи
Тварини
Хвороби
Класи осіб
Тварини
Класи осіб
Етнічні групи
Тварини
Органи та частини тіла
Тварини
Тварини

022
022
022
022
022
022
022
022
022
022

Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Тварини

023
023

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини

023

Дикорослі та культурні рослини

023
023

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини

023
023

Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини

023

Дикорослі та культурні рослини

023
014

Дикорослі та культурні рослини
Мови

026
022
023
025
025
025
030
025
000
001

Хімічні речовини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хвороби
Хвороби
Хвороби
Війни
Хвороби
Класи осіб
Етнічні групи
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$x Хірургія $x Харчування
$x Хірурги
$x Хокей

022
024
025
022
024
025
024
024
024
000
022
024
025
000
024
024
007
009

$x Холодна обробка (геогр.)
$x Хомінг (геогр.)
$x Хори

026
022
009

$x Хірургія $x Догляд (геогр.)
$x Хірургія $x Догляд за хворими (геогр.)
$x Хірургія $x Догляд за хворими (геогр.)
$x Хірургія $x Інструменти
$x Хірургія $x Інструменти $x Стерилізація
$x Хірургія $x Пацієнти (геогр.)
$x Хірургія $x Ускладнення (геогр.)

$x Хірургія $x Фактори ризику (геогр.)

$x Цвітіння
$x Цензура (геогр.)
$x Цензура
$x Ціни (геогр.)

$x Ціни $x Правові аспекти (геогр.)
$x Ціни $x Урядова політика (геогр.)
$x Цивільні наймані працівники
$x Цитогенетика
$x Цитодіагностика (геогр.)
$x Цитологія
$x Цитопатологія
$x Цитотаксономія (геогр.)
$x Цитохімія
$x Цитування

Ц
023
002
015
030
006
023
026
028
029
028
029
028
007
022
023
025
022
023
024
024
025
023
023
024
002

Тварини
Органи та частини тіла
Хвороби
Тварини
Органи та частини тіла
Хвороби
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Класи осіб
Тварини
Органи та частини тіла
Хвороби
Класи осіб
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Військові служби
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Хімічні речовини
Тварини
Освітні установи: окремі навчальні
заклади
Дикорослі та культурні рослини
Імена осіб
Література окремими мовами
Війни
Законодавчі органи
Дикорослі та культурні рослини
Хімічні речовини
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Галузі промисловості
Наземні транспортні засоби
Галузі промисловості
Військові служби
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Хвороби
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Органи та частини тіла
Хвороби
Дикорослі та культурні рослини
Дикорослі та культурні рослини
Органи та частини тіла
Імена осіб

Ч
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$x Час
$x Частини (геогр.)
$x Частини мови
$x Частки
$x Частотність слів
$x Чергування
$x Чергування голосних
$x Числівники
$x Чистка
$x Читання (геогр.)
$x Членство
$x Човни
$x Чужорідні тіла (геогр.)
$x Шаманістичні впливи
$x Шанобливі звертання
$x Шасі
$x Швидкість
$x Швидкість дифузії
$x Швидкість пересування
$x Шини
$x Шини $x Ремонт (геогр.)
$x Шини $x Тиск
$x Шлюбні звичаї та обряди (геогр.)
$x Шлюб та сім’я
$x Штаб-квартири
$x Штучне запилення (геогр.)
$x Штучне запліднення (геогр.)
$x Штучний нерест (геогр.)
$x Шуми

$x Щеплення (геогр.)
$x Ювілеї, річниці і т.п.

014
029
014
014
014
007
014
014
005
018
005
020
007
024

Мови
Наземні транспортні засоби
Мови
Мови
Мови
Військові служби
Мови
Мови
Організації
Сакральні твори
Організації
Християнські конфесії
Військові служби
Органи та частини тіла

Ш
015
014
029
029
026
022
029
029
029
001
002
007
023
022
022
024
028

Література окремими мовами
Мови
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Хімічні речовини
Тварини
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Наземні транспортні засоби
Етнічні групи
Імена осіб
Військові служби
Дикорослі та культурні рослини
Тварини
Тварини
Органи та частини тіла
Галузі промисловості

Щ
023

Дикорослі та культурні рослини

Ю
000
001
002
005
011

$x Юристи

020
030
007

Класи осіб
Етнічні групи
Імена осіб
Організації
Назви географічних місць та
адміністративних одиниць
Християнські конфесії
Війни
Військові служби

$x Яйця (геогр.)
$x Яйця $x Висиджування (геогр.)
$x Яйця $x Інкубація (геогр.)

Я
022
022
022

Тварини
Тварини
Тварини
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$x Яйця $x Підрахунок (геогр.)
$x Яйця $x Розосередження (геогр.)
$x Яйця $x Територіальний розподіл
$x Якість

022
022
022
022
023

Тварини
Тварини
Тварини
Тварини
Дикорослі та культурні рослини
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ТП 032 Підзаголовки форми
У цьому додатку міститься список термінів, які використовуються при складанні
предметних рубрик як підзаголовки форми. Список представлено у формі авторитетних статей із
посиланнями на усталені та неусталені терміни. Біля деяких термінів є тлумачення або пояснення
з прикладами щодо їх застосування.
Список не є остаточним і може доповнюватися

А
$v Автобіографії
$v Автографи
(Текст власноручно написаний автором, підписи, написи і т.п.)
$v Автореферати дисертацій
$v Адаптовані видання
$v Адміністративно-територіальні покажчики
У $v Довідкові видання
$v Адресні довідники
У $v Довідкові видання
$v Алфавітні каталоги
У $v Бібліографії
$v Алфавітні покажчики
У $v Довідкові видання
$v Альбоми
(Альбоми та каталоги творів мистецтва.
Каталоги виставок:
Наприклад, 650 #4 $a Ікони, українські $x Виставки $v Альбоми)
$v Анекдоти
$v Анотації
У $v Анотації, резюме і т. п.
$v Анотації, резюме і т. п.
(Використовується для позначення анотацій, резюме, рефератів у значенні стислого, усного або
письмового викладу наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги та ін.)
НУ $v Анотації
$v Атласи
(Використовується для зібрань картографічних видань:
Наприклад, 650 #4 $a Україна $x Географія $v Карти $v Атласи.
Для тематичних атласів:
Наприклад, 650 #4 $a Демографія $z Україна $v Атласи.)
$v Афоризми
У $v Афоризми, цитати і т. п.
$v Афоризми, цитати і т. п. (уст.)
НУ $v Афоризми
$v Крилаті вирази
Б
$v Бази даних
$v Бібліографії
НУ $v Алфавітні каталоги
$v Бібліографічні довідники
$v Бібліографічні покажчики
$v Бібліографічні словники
$v Бібліотечні каталоги
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$v Довідники, бібліографічні
$v Зведені каталоги
$v Каталоги, алфавітні
$v Каталоги, бібліотечні
$v Каталоги, зведені
$v Каталоги, книжкові
$v Каталоги, систематичні
$v Книжкові каталоги
$v Покажчики, бібліографічні
$v Систематичні каталоги
$v Словники, бібліографічні
$v Біобібліографії
НУ $v Біобібліографічні довідники
$v Біобібліографічні покажчики
$v Біобібліографічні словники
$v Довідники, біобібліографічні
$v Покажчики, біобібліографічні
$v Словники, біобібліографічні
$v Біографії
(Використовується після заголовків Учені та Видатні особи)
$v Бібліографічні довідники
У $v Бібліографії
$v Бібліографічні покажчики
У $v Бібліографії
$v Бібліографічні словники
У $v Бібліографії
$v Бібліотечні каталоги
У $v Бібліографії
$v Біобібліографічні довідники
У $v Біобібліографії
$v Біобібліографічні покажчики
У $v Біобібліографії
$v Біобібліографічні словники
У $v Біобібліографії
$v Букварі
У $v Навчальні посібники
$v Визначники
(Зоологія, ботаніка, геологія)
У $v Довідкові видання
В
$v Виступи
(Використовується для публічних виступів, промов та доповідей.
Для виступів та доповідей на конференціях, семінарах і т. п. використовується $v Конференції,
конгреси і т. п.)
НУ $v Доповіді
$v Промови
$v Вправи
У $v Практичні посібники
Г
$v Газети
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У $v Періодика
$v Географічні покажчики
У $v Довідкові видання
Д
$v Декрети
У $v Закони, кодекси і т. п.
$v Декларації, маніфести і т. п.
НУ $v Маніфести
$v Універсали
(У значенні звернення декларативно-програмного характеру)
$v Хартії
(У значенні документів, декларацій суспільно-політичного значення)
$v Державні класифікатори
У $v Класифікатори
$v Державні програми
$v Державні стандарти
У $v Стандарти
$v Диктанти
У $v Практичні посібники
$v Дипломні роботи
$v Дисертації
$v Довідкові видання
НУ $v Адміністративно-територіальні покажчики
$v Адресні довідники
$v Алфавітні покажчики
$v Визначники
(Зоологія, ботаніка, геологія)
$v Географічні покажчики
$v Довідники
$v Довідники, адресні
$v Довідники, телефонні
$v Довідники-посібники
$v Іменні покажчики
$v Покажчики
$v Покажчики, адміністративно-територіальні
$v Покажчики, алфавітні
$v Покажчики, географічні
$v Покажчики, іменні
$v Покажчики, хронологічні
$v Хронологічні покажчики
$v Путівники
$v Словники-довідники
$v Телефонні довідники
$v Довідники
У $v Довідкові видання
$v Довідники, адресні
У $v Довідкові видання
$v Довідники, бібліографічні
У $v Бібліографії
$v Довідники, біобібліографічні
У $v Біобібліографії
$v Довідники-посібники
У $v Довідкові видання
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$v Довідники, статистичні
У $v Статистичні матеріали
$v Довідники, телефонні
У $v Довідкові видання
$v Договори
НУ $v Угоди
$v Договори, міжнародні
У $v Міжнародні договори
$v Документи, регламентуючі
У $v Інструкції, положення і т. п.
$v Документи та матеріали
(Використовується для зібрань різних типів документів та матеріалів з будь-якого питання,
теми:
Наприклад, 650 #4 $a Україна $x Історія $y Голод, 1946-1947 $v Документи та матеріали.)
$v Доповіді
У $v Виступи
Е
$v Енциклопедичні словники
У $v Енциклопедії
$v Енциклопедії
НУ $v Словники, енциклопедичні
$v Енциклопедичні словники
Ж
$v Журнали
У $v Періодика
З
$v Збірники, статистичні
У $v Статистичні матеріали
$v Задачі
У $v Практичні посібники
$v Закони
У $v Закони, кодекси і т. п.
$v Закони, кодекси і т. п.
НУ $v Декрети
$v Закони
$v Законодавство
$v Законодавчі акти
$v Кодекси
$v Нормативно-правові акти
$v Законодавство
У $v Закони, кодекси і т. п.
$v Законодавчі акти
У $v Закони, кодекси і т. п.
$v Збірники
(Використовується для антологій та збірок творів різних жанрів:
Наприклад, Назва: Дванадцять місяців)
$v Зведені каталоги
У $v Бібліографії
$v Звіти
$v З’їзди
У $v Конференції, конгреси і т. п.
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І
$v Іменні покажчики
У $v Довідкові видання
$v Інструкції, положення і т. п.
НУ $v Документи, регламентуючі
$v Накази
$v Положення
$v Правила користування
$v Практичні рекомендації
$v Регламентуючі документи
$v Рекомендації
$v Рекомендації, практичні
$v Розпорядження
$v Статути
(У значенні зведення правил, що визначають завдання, структуру, функції та
порядок діяльності якої-небудь установи, організації і т. ін.)
$v Устави
(У значенні зведення правил, що визначають завдання, структуру, функції та
порядок діяльності якої-небудь установи, організації і т. ін.)
$v Циркуляри
$v Інтерв’ю
$v Історичні джерела
НУ $v Літописи
$v Реєстри
$v Хроніки
К
$v Календарі
НУ $v Календарі-довідники
$v Календарі-довідники
У $v Календарі
$v Карикатури та комікси
$v Карти
(Використовується для позначення будь-якого картографічного матеріалу)
$v Каталоги
(Використовується для позначення каталогів виставок, каталогів товарів та послуг)
$v Каталоги, алфавітні
У $v Бібліографії
$v Каталоги, бібліотечні
У $v Бібліографії
$v Каталоги виставок
У $v Каталоги
$v Каталоги, зведені
У $v Бібліографії
$v Каталоги, книжкові
У $v Бібліографії
$v Каталоги послуг
У $v Каталоги
$v Каталоги, промислові
У $v Промислові каталоги
$v Каталоги, систематичні
У $v Бібліографії
$v Каталоги товарів
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У $v Каталоги
$v Класифікатори
НУ $v Державні класифікатори
$v Класифікатори, державні
$v Класифікатори, державні
У $v Класифікатори
$v Класифікації
(Наприклад, УДК, ББК тощо)
$v Книжкові каталоги
У $v Бібліографії
$v Конгреси
У $v Конференції, конгреси і т. п.
$v Конспекти
У $v Навчальні посібники
$v Кодекси
У $v Закони, кодекси і т. п.
$v Коментарі
(Застосовується для позначення коментарів законодавчих матеріалів.
Наприклад, Коментар Цивільного кодексу України - $a Цивільне право $z Україна $v Закони,
кодекси і т. п. $v Коментарі.)
$v Конвенції
У $v Міжнародні договори
$v Конференції
У $v Конференції, конгреси і т.п.
$v Конференції, конгреси і т.п.
(Використовується для позначення будь-яких матеріалів, що стосуються конференцій, конгресів,
семінарів і т. п., наприклад, матеріали, доповіді, програми, списки учасників і т. ін.)
НУ $v З’їзди
$v Конгреси
$v Конференції
$v Круглі столи
$v Семінари
$v Симпозіуми
$v Форуми
$v Кореспонденція
У $v Листи
$v Крилаті вирази
У $v Афоризми, цитати і т. п.
$v Круглі столи
У $v Конференції, конгреси і т. п.
$v Курси лекцій
У $v Навчальні посібники
$v Курсові роботи
Л
$v Лабораторні роботи
У $v Практичні посібники
$v Лекції
У $v Навчальні посібники
$v Листи
НУ $v Кореспонденція
$v Листування
$v Листівки
$v Листування
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У $v Листи
$v Літературно-художні видання
(Використовується для літературно-художніх творів про відомих осіб, події та ін.
Наприклад,
Врублевська В. Соломія Крушельницька : роман-біографія.
600 14 $a Крушельницька, С. $q (Соломія), $d 1872-1952 $v Літературно-художні видання.
650 #4 $a Співачки, українські $y 19-20 ст. $v Літературно-художні видання.
Ковалевская Л. А. Чернобыльский дневник (1986-1987 гг.) : заметки публициста.
650 #4 $a Чорнобильська катастрофа, 1986 $v Літературно-художні видання.)
$v Літописи
У $v Історичні джерела
$v Маніфести
У $v Декларації, маніфести і т. п.
$v Манускрипти
$v Мемуари
У $v Спогади
$v Методичні посібники
$v Методично-навчальні посібники
У $v Методичні посібники $v Навчальні посібники)
$v Міждержавні стандарти
У $v Стандарти
$v Міжнародні стандарти
У $v Стандарти
$v Міжнародні договори
НУ $v Договори, міжнародні
$v Молитовники
Н
$v Навчальні плани
(Використовується для позначення навчальних планів в освітніх установах щодо організації
навчального процесу (кількість, назви навчальних курсів, викладачі, лекційні, практичні заняття,
екзамени, заліки тощо.))
$v Навчальні посібники
НУ $v Букварі
$v Конспекти
$v Курси лекцій
$v Лекції
$v Підручники
$v Навчальні програми
(Використовується для позначення документів стосовно конкретних навчальних дисциплін)
$v Навчально-методичні посібники
У $v Навчальні посібники $v Методичні посібники.
$v Накази
У $v Інструкції, положення і т. п.
$v Наукові збірники
(Використовується для позначення видань наукових робіт різних установ, організацій та ін.,
наприклад, Вісник Харківського університету, Наукові записки НаУКМА)
$v Наукові роботи
(Використовується для позначення творів одного чи багатьох авторів у певній галузі знань, де не
можна визначити одну чи кілька тем.
Наприклад,
Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права : избранные труды : в двух томах.
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650 #4 $a Цивільне право $v Наукові роботи.
Сімович В. Праці в двох томах.
650 #4 $a Мовознавство, українське $v Наукові роботи.
650 #4 $a Українська мова $v Наукові роботи.
650 #4 $a Українська література $x Критика та аналіз $v Наукові роботи.
651 #4 $a Україна $x Культура $v Наукові роботи.
Плеханов Г. В. Избранные философские произведения : в 5-и тт.
650 #4 $a Філософія $v Наукові роботи.
650 #4 $a Філософія, російська $y 19-20 ст. $v Тексти.)
$v Нормативно-правові акти
У $v Закони, кодекси і т. п.
$v Ноти
П
$v Патенти
$v Переклади
$v Переклади англійською [білоруською тощо]
$v Періодика
НУ $v Газети
$v Журнали
$v Тижневики
$v Щомісячники
$v Щорічники
$v Підручники
У $v Навчальні посібники
$v Покажчики
У $v Довідкові видання
$v Покажчики, адміністративно-територіальні
У $v Довідкові видання
$v Покажчики, алфавітні
У $v Довідкові видання
$v Покажчики, бібліографічні
У $v Бібліографії
$v Покажчики, біобібліографічні
У $v Біобібліографії
$v Покажчики, географічні
У $v Довідкові видання
$v Покажчики, іменні
У $v Довідкові видання
$v Покажчики, хронологічні
У $v Довідкові видання
$v Положення
У $v Інструкції, положення і т. п.
$v Посібники
(Використовується для позначення посібників, що не призначені для застосування у навчальному
процесі освітніх закладів.
Для таких матеріалів (призначених для навчальних закладів) використовується:
$v Навчальні посібники чи $v Практичні посібники, залежно від їх теоретичного чи практичного
спрямування.)
$v Правила користування
У $v Інструкції, положення і т. п.
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$v Практичні посібники
НУ $v Вправи
$v Диктанти
$v Задачі
$v Лабораторні роботи
$v Практикуми
$v Практичні роботи
$v Тексти для читання
$v Практикуми
У $v Практичні посібники
$v Практичні рекомендації
У $v Інструкції, положення і т. п.
$v Практичні роботи
У $v Практичні посібники
$v Програми, державні
У $v Державні програми
$v Промислові каталоги
НУ $v Каталоги, промислові
$v Промови
У $v Виступи
$v Путівники
У $v Довідкові видання
Р
$v Регламентуючі документи
У $v Інструкції, положення і т. п.
$v Реєстри
У $v Історичні джерела
$v Резюме
У $v Анотації, резюме і т. п.
$v Рекомендації
У $v Інструкції, положення і т. п.
$v Рекомендації, практичні
У $v Інструкції, положення і т. п.
$v Реферати
(У значенні доповіді на будь-яку тему, написаної, зробленої на основі критичного огляду
літературних та ін. джерел.)
$v Рецепти
(Використовується для позначення кулінарних та лікарських рецептів)
$v Розмовники
$v Розпорядження
У $v Інструкції, положення і т. п.
С
$v Семінари
У $v Конференції, конгреси і т. п.
$v Симпозіуми
У $v Конференції, конгреси і т. п.
$v Систематичні каталоги
У $v Бібліографії
$v Словники
$v Словники, бібліографічні
У $v Бібліографії
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$v Словники, біобібліографічні
У $v Біобібліографії
$v Словники-довідники
У $v Довідкові видання
$v Словники, енциклопедичні
У $v Енциклопедії
$v Спогади
НУ $v Мемуари
$v Спогади, польські [російські тощо]
$v Стандарти
НУ $v Державні класифікації
$v Державні стандарти
$v Класифікації, державні
$v Міждержавні стандарти
$v Міжнародні стандарти
$v Стандарти, міждержавні
$v Стандарти, міжнародні
$v Стандарти, державні
$v Стандарти, державні
У $v Стандарти
$v Стандарти, міждержавні
У $v Стандарти
$v Стандарти, міжнародні
У $v Стандарти
$v Статистичні довідники
У $v Статистичні матеріали
$v Статистичні збірники
У $v Статистичні матеріали
$v Статистичні матеріали
НУ $v Довідники, статистичні
$v Збірники, статистичні
$v Статистичні довідники
$v Статистичні збірники
$v Статистичні таблиці
$v Статистичні щорічники
$v Таблиці, статистичні
$v Щорічники, статистичні
$v Статистичні таблиці
У $v Статистичні матеріали
$v Статистичні щорічники
У $v Статистичні матеріали
$v Статути
(У значенні зведення правил, що визначають завдання, структуру, функції та порядок діяльності
якої-небудь установи, організації і т. ін.)
У $v Інструкції, положення і т. п.
$v Схеми
Т
$v Таблиці
$v Таблиці, статистичні
У $v Статистичні матеріали
$v Тексти
(Використовується для позначення окремих видань та збірників творів літератури, фольклору,
філософських творів (за винятком робіт з історії філософії), релігійних творів.
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Наприклад,
Шевченко Тарас. Кобзар.
650 #4 $a Українська література $v Тексти.
Українські народні пісні : збірка.
650 #4 $a Народні пісні, українські $v Тексти.
Плеснер, Х. Ступени органического и человек : введение в философскую антропологию :
[пер. з нім.].
650 #4 $a Антропологія, філософська.
650 #4 $a Філософія, німецька $y 20 ст. $v Тексти.
Христос моя сила : (допоміжний требник).
650 #4 $a Християнські молитви $v Тексти.)
$v Тексти для читання
У $v Практичні посібники
$v Телефонні довідники
У $v Довідкові видання
$v Тести
$v Тижневики
У $v Періодика
$v Угоди
У $v Договори
$v Універсали
(У значенні звернення декларативно-програмного характеру)
У $v Декларації, маніфести і т. п.
$v Устави
(У значенні зведення правил, що визначають завдання, структуру, функції та порядок діяльності
якої-небудь установи, організації і т. ін.)
У $v Інструкції, положення і т. п.
Ф
$v Форуми
У $v Конференції, конгреси і т. п.
$v Фотоальбоми
НУ $v Фотопутівники
$v Фотопутівники
У $v Фотоальбоми
Х
$v Хартії
У $v Декларації, маніфести і т. п.
$v Хрестоматії
$v Хроніки
У $v Історичні джерела
$v Хронологічні покажчики
У $v Довідкові видання
Ц
$v Циркуляри
У $v Інструкції, положення і т.п.
$v Цитати
У $v Афоризми, цитати і т.п.
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Щ
$v Щоденники
$v Щомісячники
У $v Періодика
$v Щорічники
У $v Періодика
$v Щорічники, статистичні
У $v Статистичні матеріали
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Додаток 3. Неоднозначні заголовки
Цей додаток містить алфавітний список категорій заголовків українською мовою із
вказаним типом поля і його мітки (тегу) у відповідності до полів MARC 21 та приклади.
Дані заголовки використовуються у полях предметного доступу:
600 – Ім'я особи;
610 – Наймення організації;
611 – Наймення заходу;
630 – Уніфікована назва;
650 – Тематичний термін;
651 – Географічна назва.

Абатства

А
610

610 24 $a Сен-Тьєррі (абатство : Франція) $x
Історія.
610 24 $a Сен-Дені (абатство : Франція) $y
1880-1910.

Автовокзали

610

Авторські твори (мистецькі та літературні)

600

610
Автостанції
Аеропорти

610
610

610 24 $a Сан Лоренцо (абатство : Тренто,
Італія)
610 24 $a Центральний автобусний вокзал
(Київ, Україна) $v Карти.
600 14 $a Шевченко, Тарас Григорович, $d
1814-1861. $t Кобзар.
610 24 $a Наукове товариство ім. Т.Г.
Шевченка. $t Записки $v Бібліографії.
див. Автовокзали
610 24 $a Ле Бурже (аеропорт : Ле Бурже,
Франція)
610 24 $a Бориспіль (аеропорт : Бориспіль,
Україна)

Академії

Акваріуми

610

610

610 24 $a Київ (аеропорт : Жуляни, Україна)
610 24 $a Національна академія наук України
(Київ, Україна) $v Довідкові видання.
610 24 $a Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв (Київ, Україна)
610 24 $a Мюнхенський акваріум (Мюнхен,
Німеччина) $x Історія.

Аптеки

610

610 14 $a Севастопольський морський
акваріум-музей (Севастополь, Україна)
610 24 $a Зелена аптека (Київ, Україна)

Археологічні розкопки (місця)

651

651 #4 $a Мачу Пікчу (Перу) $x Історія.
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651 #4 $a Херсонес (Крим, Україна) $x
Археологічні розкопки.

Астероїди
Астрономічні об'єкти (комети, галактики,
планети, туманності та ін.)

651
651

651 #4 $a Трипілля (Україна) $x
Старожитності.
див. Астрономічні об'єкти
651 #4 $a Галлея, комета.
651 #4 $a Туманність Андромеди (галактика)
651 #4 $a Чумацький Шлях (галактика)
651 #4 $a Бієли, комета.
651 #4 $a Марс (планета)
651 #4 $a Ерос (астероїд)

Атлетичні змагання

611

Аудиторії

610

651 #4 $a Сонце.
611 24 $a Міжнародні жіночі атлетичні
змагання ($n 4 ; $d 2005 ; $c Тегеран, Іран)
610 24 $a Бібліотека Конгресу США
(Вашингтон, США) $b Куліджа, аудиторія $y
1920-1930.
610 24 $a «Київський політехнічний
інститут», національний технічний
університет України (Київ, Україна) $b
Велика фізична аудиторія.

Бази, військові
Бані
Банки

Б
651
610
610

Бари

610

Басейни, геологічні
Башти
Біблійні персонажі, іменовані

651
650
600

Бібліотеки

610

651 #4 $a Кемп-Койот (військова база : Ірак)
див. Лазні
610 24 $a Національний банк України (Київ,
Україна)
610 24 $a Національний комерційний банк
(Танзанія)
610 24 $a Фолі-Бержер (бар : Париж,
Франція) $x Історія.
див. Геологічні басейни
див. Вежі
600 04 $a Самсон $c (біблійний персонаж) $x
У літературі.
600 04 $a Саломея $c (біблійний персонаж)
610 24 $a Бібліотека Конгресу США $v
Довідкові видання.
610 24 $a Наукова бібліотека Національного
університету "Києво-Могилянська академія"
(Київ, Україна)
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610 24 $a Науково-технічна бібліотека ім.
проф. Г.І. Денисенка Національного
технічного університету України «Київський
політехнічний інститут» (Київ, Україна)

Бігові доріжки

610

Біологічні станції

610

Біржі

Боги
Ботанічні сади

610

650
610

610 24 $a Публічна бібліотека імені Лесі
Українки (Київ, Україна)
610 24 $a Дель Мар (бігова доріжка : Дель
Мар, США) $x Історія.
610 24 $a Карадагська біологічна станція
ім.Т.І. Вяземського (Крим, Україна)
610 24 $a Біологічна станція Мічиґанського
університету (Мічиґан, США)
610 24 $a Нью-Йоркська фондова біржа
(Нью-Йорк, США)
610 24 $a Львівська Універсальна (товарна
біржа : Львів, Україна)
650 #4 $a Венера (богиня) $x Мистецтво.
610 24 $a Національний ботанічний сад ім.
М.М. Гришка (Київ, Україна) $v Каталоги.
610 24 $a Нікітський ботанічний сад (Крим,
Україна)

Будинки (споруди)

610

Будинки для людей похилого віку

610

Будинки, родові
Будівлі для виставок

610
610

Будівлі клубів

610

Будівлі ринків

610

Будівлі судів

610

Будівлі театрів

610

В’язниці

В
610

610 24 $a Будинок з химерами (Київ,
Україна) $x Історія.
610 24 $a Будинок милосердя
Дніпродзержинської організації Червоного
Хреста (Дніпродзержинськ, Україна) $x
Історія.
див. Родові будинки
610 24 $a Державний Ермітаж (СанктПетербург, Росія) $x Будівлі $x Архітектура.
610 24 $a Центральний будинок офіцерів
Збройних Сил України (Київ, Україна) $x
Архітектура.
610 24 $a Хендерсонвільський заміський
клуб (Хендерсонвіль, США) $x Історія.
610 24 $a Житній ринок (Київ, Україна) $x
Будівлі $x Архітектура.
610 14 $a Україна. $b Верховний Суд $x
Будівлі $x Архітектура.
610 24 $a Національна опера України ім. Т.Г.
Шевченка (Київ, Україна) $x Будівлі $x
Архітектура.
610 24 $a Лук’янівська в’язниця (Київ,
Україна)
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610

610 24 $a Алькатрас (в’язниця : Каліфорнія,
США) $y 1930-1950.
650 04 $a Пізанська башта (Піза, Італія)
610 24 $a Миколаївська малотоннажна верф
(Миколаїв, Україна)
650 14 $a Холмс, Шерлок (літературний
персонаж)
610 24 $a Львівська виправна колонія № 48
(Львів, Україна)
611 24 $a «Експо 2000», всесвітня виставка
$d (2000 : $c Ганновер, Німеччина)
610 24 $a КиївЕкспоПлаза (виставковий
центр : Київ, Україна)
651 #4 $a Гайд-парк (сквер : Лондон,
Велика Британія)
610 24 $a Вілла Медичі (Рим, Італія)

651
651

610 24 $a Вікторія (вілла : Трускавець,
Україна)
див. Спеціальні (вільні) економічні зони
651 #4 $a Волго-Балтійський водний шлях.

Вежі
Верфі

650
610

Вигадані персонажі

650

Виправні заклади

610

Виставки

611

Виставкові центри

610

Відкриті майданчики (відкриті місця,
сквери)
Вілли

651

Вільні порти і зони
Водні шляхи

651 #4 $a Іллінойський водний шлях (США)
Водорозділи
Водосховища

651
651

Військові бази

651

Військові експедиції
Військові об'єкти

611
651

Вокзали

610

Ворота

650

651 #4 $a Дунайський водний шлях.
651 #4 $a Валдайський водорозділ (Росія)
651 #4 $a Кременчуцьке водосховище
(Україна)
651 #4 $a Десна (військова база :
Чернігівська обл., Україна)
611 24 $a Хівинський похід $d (1873)
651 #4 $a Балаклавська бухта (військовий
об’єкт : Севастополь, Крим)
610 24 $a Центральний залізничний вокзал
(Київ, Україна)
650 #4 $a Золоті ворота (Київ, Україна)

651

650 #4 $a Львівська брама (Київ, Україна)
651 #4 $a Хрещатик (вулиця : Київ, Україна)

Вулиці

651 #4 $a Бейкер-стріт (вулиця : Лондон,
Велика Британія)
Газети

Г
610

Галактики
Галереї

630
651
600

630 24 $a Ратуша (газета) $v Бібліографії.
див. Астрономічні об’єкти
600 14 $a Оссовський, Петро $x Картинні
галереї.

610

610 24 $a Світ і Вітчизна (картинна галерея :

610 24 $a Ратуша (газета : Львів, Україна) $x
Історія.

236

Галузеві об’єднання
Географічні регіони

Геологічні басейни

610
651

Кіровоград, Україна)
610 24 $a Ліга нафтопромисловців України.
651 #4 $a Арктичний регіон.

651

651 #4 $a Альпійський регіон $x Природні
умови.
651 #4 $a Анадирський басейн (Росія)
651 #4 $a Віденський басейн (Австрія)

Гербарії

610

Гімназії

610

Гонки

611

Гори

651

651 #4 $a Донецький басейн (Україна)
610 24 $a Центральний національний
гербарій (Індія) $v Каталоги.
610 24 $a Діалог (гімназія : Київ, Україна)
610 24 $a Гармонія (гімназія : Київ, Україна)
611 24 $a Тур де Франс (велосипедні
перегони)
651 #4 $a Альпи (гори)
651 #4 $a Карпати (гори)

Госпіталі

Готелі

610

610

651 #4 $a Українські Карпати (гори)
610 14 $a Головний військовий клінічний
госпіталь (Київ, Україна)
610 24 $a Госпіталь святої Єлизавети
(Вашингтон, США)
610 24 $a Золота гора (готель-ранчо : Київ,
Україна)
610 24 $a Україна (готель : Київ, Україна)

Гробниці (мавзолеї, кургани, піраміди,
могили, усипальні)

650

600
та
650

600
та
650
Громадські об'єднання, рухи, політичні
партії

610

610 24 $a Конрад Хілтон готель (Чикаго,
США)
650 #4 $a Тадж Махал (мавзолей : Агра,
Індія),
але
600 04 $a Теодорик $x Мавзолеї $z Італія $z
Равенна.
та
650 #4 $a Мавзолей Теодорика (Равенна,
Італія)
600 04 $a Ярослав Мудрий, $c Великий князь
київський, $d 1018-1054. $x Гробниця $z
Україна $z Київ.
та
650 #4 $a Гробниця Ярослава Мудрого
(Київ, Україна)
610 24 $a Народний Рух України.
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610 24 $a Успішна Україна (громадське
об’єднання)
Дамби

Д
651

Двері

650

Двори, монетні

610

Дендрарії

610

Династії (королівські, царські та
професійні)

600

651 #4 $a Асуанська дамба (Єгипет) $x
Історія.
650 #4 $a Сигтунські Корсунські врата
(Софіївський Собор, Новгород, Росія)
610 24 $a Національний банк України. $b
Банкнотно-монетний двір.
610 24 $a Софіївка (дендропарк : Умань,
Україна)
600 34 $a Дурови (циркова династія)
600 34 $a Романови (династія)

Династії, легендарні
Диспансери

650

610

Доки
Долини

651
651

Доми (сімей, королівські і т.п.)
Дороги

600
651

Дослідження (науково-дослідні проекти)
Дослідницькі станції

610
610

Екологічні станції

Е
610

Економічні зони
Експедиції, військові
Експедиції, наукові
Експериментальні станції

651
611
611
610

600 34 $a Габсбурги (династія)
650 #4 $a Місячна династія.
650 #4 $a Сонячна династія.
610 24 $a Могилівський обласний диспансер
спортивної медицини (Могилів, Білорусь)
610 #4 $a Краматорський міський
наркологічний диспансер (Краматорськ,
Україна)
див. Верфі
651 #4 $a Каліфорнійська долина
(Каліфорнія, США)
651 #4 $a Алайська долина (Середня Азія)
див. Династії
651 #4 $a Шовковий шлях $x У мистецтві $x
Виставки.
651 #4 $a Воєнно-Грузинська дорога.
651 #4 $a Київ-Одеса (дорога : Україна)
див. Проекти
610 24 $a Північний полюс-1 (дослідницька
станція) $x Історія.
610 24 $a Єнісейська екологічна станція
(Красноярський край, Росія)
див. Спеціальні (вільні) економічні зони
див. Військові експедиції
див. Наукові експедиції
610 14 $a Куммерсдорф-Захід
(експериментальна станція : Німеччина) $d
1932-1936.
610 14 $a Білоцерківська експериментальна
гідробіологічна станція (Біла Церква,
Україна)
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Експозиції

611
та
610

Елеватори

610

Електронні дискусійні групи, форуми

630

Електростанції

610

Елементи будівель

650

Еспланади

651

Етнічні групи

650

Житлові комплекси

Ж
610

Журнали

610

630
Зáмки

З
610

611 24 $a Російська ікона XI-XIX ст. у
зібранні Новгородського музею (експозиція :
Новгород, Росія)
та
610 24 $a Новгородський державний
об'єднаний музей-заповідник (Новгород,
Росія) $x Експозиції.
611 24 $a Митрополит Андрій (експозиція :
Львів, Україна)
та
610 24 $a Інститут історії церкви
Українського католицького університету
(Львів, Україна) $x Експозиції.
610 24 $a Прометей (елеватор : Миколаїв,
Україна)
630 04 $a Єгиптянин (електронний форум
для єгиптологів)
610 24 $a Дніпрогес (електростанція :
Україна) $v Фотоальбоми.
650 #4 $a Веранди $x Перевірка.
650 #4 $a Зовнішні стіни $x Перевірка.
651 #4 $a Еспланада Інвалідів (Париж,
Франція)
650 #4 $a Українці $z Європа $v Спогади.
610 24 $a Водограй (житловий комплекс :
Київ, Україна)
610 24 $a Звезда (журнал : Москва, Росія) $x
Історія.
630 24 $a Звезда (журнал) $v Бібліографії.
610 24 $a Арундель (замок : Арундель,
Велика Британія)
610 24 $a Віндзорський замок (Беркшир,
Велика Британія)

Заводи

610

Залізниці

610

Залізничні станції

610

610 24 $a Паланок (замок : Мукачеве,
Україна)
610 24 $a Дніпропетровський металургійний
завод (Дніпропетровськ, Україна) $x Історія.
610 24 $a Криворіжсталь (завод : Кривий Ріг,
Україна)
610 24 $a Південно-Західна залізниця
(Україна)
610 24 $a Бородянка (залізнична станція :
Київська область, Україна)
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Залізничні тунелі

651

Заповідники

651

610 24 $a Жмеринка (залізнична станція :
Вінницька область, Україна)
651 #4 $a Сейкан (залізничний тунель :
Японія)
651 #4 $a Асканія-Нова (біосферний
заповідник : Херсонська область, Україна)
651 #4 $a Алуштинський державний
заповідник (Крим, Україна)

Заходи

611

Зірки (окремі)

651

651 #4 $a Долина нарцисів (заповідник :
Закарпатська область, Україна)
611 24 $a Міжнародний конкурс з
української мови ім. Петра Яцика. $n (7 ; $c
Україна)
651 #4 $a Сонце.

Зірки (типи)
Змагання

650
611

651 #4 $a Проксима Кентавра (зірка)
650 #4 $a Пульсари.
611 24 $a Гран-Прі Європи $d (2003)
611 24 $a Катамаран ралі $d (2006 ; $c
Євпаторія, Крим, Україна)

Зоопарки

610

Імміграційні пункти

І
610

Індіанські поселення та резервації

651

Індустріальні групи підприємств

610

Іподроми
Історичні місця, парки

610
651

611 24 $a «Стежками героїв», всеукраїнські
змагання з пішого мандрівництва $n (8 ; $d
28 квітня-4 травня 2007 року ; $c Карпати,
Україна)
610 24 $a Харківський зоопарк (Харків,
Україна)
610 24 $a Київський зоопарк (Київ, Україна)
610 24 $a Острів Еліс (імміграційний пункт :
США)
651 #4 $a Канавакі (резервація : Монреаль,
Канада)
610 24 $a Уральська індустріальна група
(Росія)
610 24 $a Індустріальний союз Донбасу
(Україна)
610 24 $a Київський іподром (Київ, Україна)
651 #4 $a Поділ (Київ, Україна)
651 #4 $a Форт-Родд, національний
історичний парк (Вікторія, Канада)

Кальдери
Канали

К
651

651 #4 $a Аполлінарис (Кальдера : Марс)

651

651 #4 $a Узон (Кальдера : Камчатка, Росія)
651 #4 $a Суецький канал (Єгипет) $x
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Капітолії
Каплиці

610
610

Карнавали

611

Кімнати

650
650

Кінотеатри

610

Кінофільми

630

Історія.
610 24 $a Капітолій (Вашингтон, США)
610 24 $a Каплиця Трьох Святителів (Львів,
Україна)
611 24 24 $a Карнавал $d (2007 ; $c Бразилія)
650 #4 $a Карнавали $z Бразилія.
650 #4 $a Янтарна кімната (Санкт-Петербург,
Росія)
610 24 $a Київська Русь (кінотеатр : Київ,
Україна)
610 24 $a Баттерфляй (кінотеатр : Київ,
Україна)
630 04 $a Тіні забутих предків (кінофільм :
1964)

610

630 04 $a Титанік (кінофільм : 1997)
610 24 $a Пер-Лашез (кладовище : Париж,
Франція)

Клани
Клініки

600
610

Клуби

610

610 24 $a Байкове кладовище (Київ, Україна)
див. Роди
610 24 $a Ексімер (Офтальмологічна клініка :
Київ, Україна)
610 24 $a Docker Pub (Клуб : Київ, Україна)

Кладовища

Коледжі

610

Колекції (публічні чи приватні)

610

610 24 $a 44 (Клуб : Київ, Україна)
610 24 $a Український коледж ім. В.О.
Сухомлинського (Київ, Україна)
610 24 $a Наукова бібліотека Національного
університету «Києво-Могилянська академія».
$b Колекція В. Брюховецького $v
Бібліографії.
610 24 $a Публічна бібліотека імені Лесі
Українки. $b Колекція Сержа Лифаря $v
Бібліографії.

Колізеї
Комерційні палати

610
610

Комети
Комікси
Комп’ютерні системи та мережі
Комп’ютерні мови
Комп’ютерні програми

651
630
650
650
630

610 24 $a Науково-технічна бібліотека ім.
проф. Г.І. Денисенка Національного
технічного університету України «Київський
політехнічний інститут». $b Колекція В.І.
Толубинського $v Бібліографії.
610 24 $a Колізей (Рим, Італія)
610 24 $a Торгово-промислова палата
України (Київ, Україна)
див. Астрономічні об'єкти
630 04 $a Примарний вершник (комікс)
650 #4 $a Інтранет (комп’ютерна мережа)
650 #4 $a BASIC (мова програмування)
630 04 $a Turbo C (комп'ютерна програма)
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Комп’ютерні системи (операційні системи)
Комуни

651

Конкурси

611

Конфесії

610

630 04 $a Word 5.5 (комп'ютерна програма)
650 04 $a Microsoft Windows XP (операційна
система)
651 #4 $a Нью Буффало (Комуна : Нью
Мексико, США)
611 24 $a Міжнародний конкурс з
української мови ім. Петра Яцика. $n (7 ; $c
Україна)
610 24 $a Українська автокефальна
православна церква.
610 24 $a Константинопольська православна
церква.

Концентраційні табори
Концертні зали

610

610

Кордони

651

Королівські доми (роди)
Королівські, царські династії (роди)
Космічні кораблі
Країни, групи країн (напр., країни, що
розвиваються, комуністичні країни,
мусульманські країни і т. д.)

600
600
610
651

610 24 $a Російська православна церква.
610 24 $a Майданек (концтабір : Польща)
610 24 $a Освенцім (концтабір : Польща)
610 24 $a Національний будинок органної та
камерної музики України (Київ, Україна)
610 24 $a Freedom (концертний зал : Київ,
Україна)
651 #4 $a Україна $x Кордони $z Польща.
та
651 #4 $a Польща $x Кордони $z Україна.
див. Династії
див. Династії
610 24 $a Союз ТМА-6 (Космічний корабель)
651 #4 $a Слов’янські країни.
651 #4 $a Англомовні країни.
651 #4 $a Країни, що розвиваються.

Купальні

610

651 #4 $a Перської затоки, країни.
610 24 $a Царська купальня (Будапешт,
Угорщина)
610 24 $a Сечені (Купальня : Будапешт,
Угорщина)
див. Санаторії

Курорти

610

Лабораторії

Л
610

Лазні, бані, сауни

610

610 24 $a Сінево Україна (медична
лабораторія : Київ, Україна)
610 #4 $a Караваєвські лазні (Київ, Україна)

650
650
610

610 #4 $a Cандуновські бані (Москва, Росія)
див. Династії, легендарні
див. Персонажі, вигадані
610 24 $a Тевтонський орден.

Легендарні династії
Легендарні персонажі
Лицарські ордени
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Лікарні

610

Ліси
Літаки, найменовані

651
610

Літературні персонажі
Літературні твори
Луги

650
600
610
630
651

Магазини
Магістралі

М
610
651

Маєтки
Майдани
Маяки

610
651
651
610

Мерії

610

Мистецькі групи (об’єднання, рухи, течії)
Мистецькі групи (об’єднання, рухи, течії),
найменовані
Мистецькі твори

650
610

610 24 $a Королівський Вікторіанський
орден.
610 24 $a Чернігівська обласна лікарня
(Чернігів, Україна)
610 24 $a Дніпропетровська обласна клінічна
лікарня ім. І.І. Мечникова (Дніпропетровськ,
Україна)
651 #0 $a Булонський ліс (Париж, Франція)
610 24 $a Руслан (Транспортний літак)
610 24 $a Мрія (Транспортний літак)
див. Персонажі, вигадані
див. Твори
651 #4 $a Великий Луг (Запорізька область,
Україна)
610 24 $a Фуршет (супермаркет : Україна)
651 #4 $a Транскавказька автомагістраль $z
Грузія.
див. Помістя
див. Площі
610 24 $a Воронцовський маяк (Одеса,
Україна)
610 24 $a Бірючий маяк (Генічеськ, Україна)
610 24 $a Київська міська державна
адміністрація (Київ, Україна)
650 14 $a Шестидесятники.
610 24 $a Слово (Об'єднання українських
письменників : Нью Йорк, США)
див. Твори

Митниці

600
610
630
610

Міліцейські відділення

610

Міністерства

610

Міста, зниклі (до1500)

651

Місцезнаходження небезпечних відходів

651

Місця для відпочинку, плази

651

610 24 $a Бориспільська митниця (Бориспіль,
Україна)
610 14 $a Шевченківське районне управління
міліції (Київ, Україна)
610 24 $a Міністерство внутрішніх справ
України $x Міжнародно-правові документи.
651 #4 $a Троя (античне місто) $x У
літературі.
див. Сміттєзвалища та території для
небезпечних відходів
651 #4 $a Маріїнський парк (Київ, Україна)

651

651 #4 $a Гідропарк (Київ, Україна)
651 #4 $a Куренівка (Київ, Україна)

Міські квартали
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651 #4 $a Сихів (Львів, Україна)
Міські масиви

651

див. Міські квартали

Міфічні персонажі
Млини

650
610

Могили
Монастирі

600
650
610

див. Персонажі, вигадані
610 24 $a Кам’янецький млин (Львів,
Україна)
див. Гробниці

Монетні двори

610

Монументи (споруди, пам’ятники, статуї
тощо)

600
та
650

610 24 $a Видубицький монастир (Київ,
Україна)
610 24 $a Банкнотно-монетний двір
Національного банку України (Київ, Україна)
600 14 $a Шевченко, Тарас Григорович,
$d1814-1861 $x Пам’ятники $z Канада $z
Торонто.
та
650 #4 $a Пам’ятник Т.Г. Шевченку $z
Канада $z Торонто.

Моря

651

650 #4 $a Пам’ятник Невідомому солдату
(Київ, Україна)
651 #4 $a Чорне море.

Мости

651

651 #4 $a Лаптєвих, море.
651 #4 $a Московський міст (Київ, Україна)

650

Мотелі
Музеї

610
610

Мюзик-холи

610

Навчальні заклади

Н
610

Нагороди

650

Народні святкування
Народні фестивалі

611
611

Наукові експедиції

611

651 #4 $a Патона, міст (Київ, Україна)
див. Готелі
610 24 $a Київська фортеця (музей : Київ,
Україна)
610 24 $a Національний музей історії
України (Київ, Україна)
610 24 $a Ураанхай (мюзик-хол : Тива, Росія)
610 24 $a Horse (кабаре : Париж, Франція)
610 24 $a Український державний морський
технічний університет (Миколаїв, Україна)
610 24 $a Київський національний
університет ім. Т.Г. Шевченка (Київ,
Україна)
650 04 $a Оскар (кінопремія)
650 04 $a Теффі (кінопремія)
див. Народні фестивалі
611 24 $a «Наша пісня – наша доля»,
республіканський фестиваль української
народної пісні $n (1 ; $d 9.12.2006 ; $c
Севастополь, Україна)
611 24 $a «Челюскін-70» , експедиція $d
(2006).
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Небесні тіла
Нічні клуби

651
610

Народні рухи (рух за незалежність)

650

див. Астрономічні об'єкти
610 24 $a Галактика (нічний клуб : Київ,
Україна)
650 #4 $a Робітничий рух $z Бразилія.
650 #4 $a Антиглобалістичний рух $z
Латинська Америка.

Обсерваторії

О
610

Озера
Океанічні течії
Олімпійські ігри

651
651
611

Освітні заклади
Особняки

610
610

Острови (без юрисдикції)
Офіси

651
610

610 24 $a Кримська астрофізична
обсерваторія (Бахчисарайський район, Крим,
Україна)
651 #4 $a Тельбін (озеро : Київ, Україна)
651 #4 $a Гольфстрім.
611 24 $a Олімпійські ігри $n (23 ; $d 1984 ;
$c Лос-Анджелес, США)
див. Навчальні заклади
610 24 $a Шоколадний будиночок (Київ,
Україна)
651 #4 $a Хокайдо (острів : Японія)
610 24 $a Штаб-квартира ООН (Нью Йорк,
США)
610 24 $a Центральний офіс з продажу
авіаквитків авіакомпанії «Аеросвіт» (Київ,
Україна)

Пагоди
Палаци

П
610
610

Палаци з’їздів

610

Пам’ятники
Паради

600
650
611

Парки
Парки розваг
Пароми
Пасовища

651
651
610
651

Перегони
Персонажі, вигадані (літературні,
легендарні, міфічні)
Печери

611
650

Підприємства

651

610

610 24 $a Шведагон (пагода : Янгон, Бірма)
610 20 $a Палаццо Реале (Турин, Італія)
610 24 $a Ка' да Мосто (Палац : Венеція,
Італія)
610 24 $a Державний Кремлівський палац
(Москва, Росія)
див. Монументи
611 24 $a Парад Перемоги $d (24 червня
1945 року ; $c Красна площа, Москва, Росія)
Див. Місця для відпочинку, плази
Див. Місця для відпочинку, плази
610 24 $a Каледонія (паром : Одеса, Україна)
651 #4 $a Паранське (пасовище : Рохманів,
Тернопільська область, Україна)
див. Змагання
650 #4 $a Холмс, Шерлок (літературний
персонаж)
651 #4 $a Варязька печера (Києво-Печерська
Лавра, Київ, Україна)
651 #4 $a Мармурова печера (Крим :
Україна)
610 24 $a Східний гірничо-збагачувальний
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Піраміди
Планетарії

650
610

Планети
Плантації
Племена
Площі

651
651
650
651

Події

650

Пожежні депо

610

Помістя

651

Порти

610

Посольства

610

Похоронні бюро

610

Поштамти

610

Президентські резиденції

610

Притулки (Благодійні заклади)

610

Програми

610

комбінат (Жовті Води, Дніпропетровська
область, Україна)
650 #4 $a Хеопса, піраміда (Єгипет)
610 24 $a Київський планетарій (Київ,
Україна)
див. Астрономічні об’єкти
651 #4 $a Савой (плантація : Індія)
див. Етнічні групи
651 #4 $a Майдан Незалежності (Київ,
Україна)
651 #4 $a Таймс Сквер (площа : Нью Йорк,
США)
650 #4 $a Друга світова війна, 1939-1945.
650 #4 $a Чорнобильська ядерна катастрофа,
1986.
610 24 $a Черкаське пожежне депо №1
(Черкаси, Україна).
651 #4 $a Сокиринці (помістя : Чернігівська
область, Україна)
610 24 $a Ізмаїльський морський
торговельний порт (Ізмаїл, Одеська область,
Україна)
610 24 $a Посольство Фінляндії в Україні
(Київ, Україна)
610 24 $a Державно-комунальне похоронне
бюро (Тернопіль, Україна)
610 24 $a Севастопольський поштамт
(Севастополь, Україна)
610 24 $a Білий дім (Вашингтон, США)
610 24 $a Маріїнський палац (Київ, Україна)
610 24 $a Притулок для неповнолітніх (Київ,
Україна)
610 24 $a Людина року (програма : Київ,
Україна)
610 24 $a "Відродження", міжнародний фонд.
$b "Трансформація гуманітарної освіти в
Україні", програма.

Проекти

Пустелі

610

651

610 24 $a ООН. $b Чорнобильська програма.
610 24 $a ―Жіночі перспективи‖,
західноукраїнський центр. $b
―Напрацювання інноваційних механізмів
подолання ґендерної дискримінації на ринку
праці‖, проект.
610 24 $a Європейський досвід фандрейзингу
в університетах України (дослідницький
проект)
651 #4 $a Наска (пустеля : Перу)
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Радіо та телестанції
Радіо та телепередачі

Р
610
630
600

610 24 $a Промінь (радіостанція)
630 04 $a Шанс (телевізійний проект)
600 14 $a Полтавець, Ганна. $t На перехресті
думок (авторська програма)

Ранчо

651

Реабілітаційні центри

610

Регіони, географічні
Резиденції, президентські
Рекреаційні зони

651
610
651

Релігійні конфесії
Релігійні течії

610
610

Ресторани

610

Ринки

610

Рівнини
Річниці

651
611

Річки

651

600 14 $a Кочубей, Олександр.
$t Сонцесяй (радіопрограма)
651 #4 $a Неверленд (ранчо : Каліфорнія,
США)
610 24 $a Джерело (реабілітаційний центр :
Львів, Україна)
610 24 $a Перлина Прикарпаття
(реабілітаційний центр : Трускавець,
Україна)
див. Географічні регіони
див. Президентські резиденції
651 #4 $a Леополіс (рекреаційна зона : Львів,
Україна)
див. Конфесії
610 24 $a Рідна Українська Національна
Віра.
610 24 $a Акапулько (ресторан : Київ,
Україна)
610 24 $a Бесарабський ринок (Київ,
Україна)
651 #4 $a Дунайська рівнина (Болгарія)
611 24 $a Річниця незалежності України $n
(15 ; $d 24 серпня 2006 року)
651 #4 $a Дніпро (річка)

600

651 #4 $a Рось (річка)
600 34 $a Острозькі (рід)

600

600 34 $a Маклауди (рід)
600 34 $a Пулюї (родина)

Роди, клани
Родини (у значенні «сім'я»)
Родовища корисних копалин

651

Родові будинки

610
та
600

Розсадники

610

Рухи, соціальні

650

600 34 $a Кемпбелли (родина)
651 #4 $a Джанкойське газове родовище
(Крим, Україна)
651 #4 $a Долинське нафтове родовище
(Івано-Франківська область, Україна)
610 24 $a Замок Острозьких (Острог,
Рівненська область, Україна) $x Історія.
та
600 34 $a Острозькі (рід) $x Замки $x Історія
$z Україна $z Рівненська область $z Острог.
610 24 $a Теремки (розсадник : Київ,
Україна)
див. Соціальні рухи

С
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Сади
Сади, ботанічні
Санаторії

651
610
610

Свята

650

651 04 $a Русанівські сади (Київ, Україна)
див. Ботанічні сади
610 24 $a Медобори (санаторій :
Тернопільська область, Україна)
650 #4 $a Новий рік.

Святині (не церкви)
Святкування
Секти, релігійні

650
611
610

650 #4 $a Різдво.
650 #4 $a Туринська Плащаниця.
див. Річниці
610 24 $a П’ятидесятники.

Семінари

611

Сервісні станції

610

Симпозіуми

611

Сирітські притулки
Сім’ї
Сінокоси

610
600
651

Сквери (територія)
Склади

651
610

Склепи (не церкви)

650

Сміттєзвалища та території для небезпечних
відходів
Собори

651

Соціальні рухи

650

Спеціальні (вільні) економічні зони

651

610

610 24 $a Велике Біле братство.
611 24 $a «Контакт-центр і СRM у
банківському бізнесі», семінар $d (6 червня
2007 року ; $c Київ, Україна)
610 24 $a Полтава-авто (Сервісна станція :
Україна)
611 24 $a "Візуалізація образу дитини
в літературі", міжнародний науковий
симпозіум $d (10-14 квітня 2007 року ; $c
Львів, Україна)
див. Притулки
див. Роди
651 #4 $a Кринички (сінокіс : Тернопільська
область, Україна)
див. Відкриті майданчики
610 24 $a Базис (торговельна мережа) $b
Оптовий склад (Бровари, Київська обл.,
Україна)
650 #4 $a Склеп Деметри (Керч, АР Крим,
Україна)
651 #4 $a Грибовицьке сміттєзвалище
(Великі Грибовичі, Львівська обл., Україна)
610 24 $a Володимирський собор (Київ,
Україна)
650 #4 $a Антиглобалістичний рух $z
Латинська Америка.
651 #4 $a Порт Крим (спеціальна економічна
зона : Крим, Україна) $x Історія.
651 #4 $a Манаус (спеціальна економічна
зона : Бразилія) $x Історія.
651 #4 $a Курортополіс Трускавець
(спеціальна економічна зона : Україна)

Спортивні арени
Спортивні заходи

610
611

Стадіони
Станції техобслуговування

610
610

651 #4 $a Закарпаття (спеціальна економічна
зона : Україна)
див. Стадіони
611 24 $a Олімпійські ігри $n (23 ; $d 1984 ;
$c Лос-Анджелес, США)
610 24 $a Динамо (стадіон : Київ, Україна)
див. Сервісні станції
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Статуї
Степи
Стіни
Студії звукозапису

Суди
Супутники зв’язку
Супутники, природні
Супутники, штучні
Супутники планет

650
651
650
610

610
610
651
610
651

див. Монументи
651 #4 $a Караларський степ (Крим, Україна)
650 #4 $a Велика китайська стіна.
610 24 $a Еббі Роуд (студія звукозапису :
Лондон, Англія)
610 24 $a З ранку до ночі (студія звукозапису
: Київ, Україна)
610 24 $a Україна $b Конституційний Суд.
610 24 $a Arabsat 4B (Супутник зв’язку)
див. Природні супутники
див. Супутники зв’язку
651 #4 $a Іо (супутник Юпітера)
651 #4 $a Ганімед (супутник Юпітера)
див. також Астрологічні об’єкти

Табори для біженців

Т
651

Тайфуни
Танцювальні зали

610

Твори

600

630

651 #4 $a Нахр аль-Баред (табір біженців :
Ліван)
див. Урагани
610 24 $a Шенбрунн (палац : Відень, Австрія)
$b Танцювальна зала.
600 14 $a Гашек, Ярослав, $d 1883-1923. $t
Пригоди бравого вояка Швейка.
630 04 $a Слово о полку Ігоревім $x Критика
та аналіз.
630 04 $a Венера Мілоська.

610
Театральні компанії

610

Театри

610

Телевізійні програми
Території та регіони
Термінали, будови

630
651
610

Тести

650

Течії, океанічні
Торгові палати

651
610

Торгові центри

610

Трубопроводи

651

610 24 $a Наукове товариство ім. Т.Г.
Шевченка. $t Записки $v Бібліографії.
610 24 $a Театральна компанія Бенюк і
Хостікоєв (Київ, Україна)
610 24 $a Національна опера України ім. Т.Г.
Шевченка (Київ, Україна)
630 04 $a 95 квартал (телевізійна програма)
див. Географічні регіони
610 24 $a Іллічівський паливний термінал
(Іллічівськ, Одеська обл., Україна)
650 #4 $a IQ (тест)
650 #4 $a TOEFEL (тест) $v Практичні
посібники.
див. Океанічні течії
610 24 $a Львівська Торгово-промислова
палата (Львів, Україна)
610 24 $a Росана (торговий центр : Жовква,
Львівська обл., Україна)
651 #4 $a Одеса-Броди (нафтопровід :
Україна)
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651 #4 $a Дружба (нафтопровід)
див. Астрономічні об’єкти
651 #4 $a Арльбергський тунель (Австрія)
611 24 $a Турнір з кінного спорту $d (3
червня 2007 року ; $c Полтава, Україна)

Туманності
Тунелі
Турніри

651
651
611

Універмаги

У
610

Університети

610

Урагани
Усипальні

650
650

Фабрики

Ф
610

Фестивалі
Фонди

611
610

Фондові біржі

610

Фортеці (споруди)

651

Форти (військові укріплення і т. д.)

651

Храми (діючі або руїни)

Х
610

Художні групи
Художні групи (окремі)

650
610

Церковні об’єкти, що дали назву місцям

Ц
610

Церкви (діючі або зруйновані)

610

Шахти

Ш
610

Школи

610

Школи (мистецькі)

650

610 #0 $a Заперевальна N2 (шахта : Донецьк,
Україна)
610 24 $a Миколаївська середня школа №1
(Миколаїв, Україна)
650 #4 $a Барбізонська школа.

Штучні супутники

610

650 #4 $a Венеціанська школа.
див. Супутники зв’язку

610 24 $a Шевченківський універмаг (Київ,
Україна)
610 24 $a "Львівська політехніка",
Національний університет (Львів, Україна)
650 #4 $a Катріна, ураган, 2005.
див. Гробниці
610 24 $a Стептер (взуттєва фабрика : Львів,
Україна)
див. Народні фестивалі та святкування
610 24 $a Пенсійний фонд України (Київ,
Україна)
610 24 $a «Відродження», Міжнародний
фонд (Київ, Україна).
610 24 $a Українська фондова біржа (Київ,
Україна) $x Історія.
651 #4 $a Хотинська фортеця (Хотин,
Україна)
651 #4 $a Тотлебен (форт : Кронштадт, Росія)
610 24 $a Храм Живоносного Джерела (Київ,
Україна)
650 #4 $a Символісти.
610 24 $a Човен (творча група : Одеса,
Україна)
610 24 $a Церква Святої Софії (Софія,
Болгарія)
610 24 $a Церква Преображення Господнього
(Львів, Україна)

Ю
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Ювілеї
Юрисдикція, стародавня

611
651

Ярмарки

Я
611

див. Річниці
651 #4 $a Фінікія.
611 24 $a Сорочинський ярмарок $d (14-19
серпня 2007 року ; $c Великі Сорочинці,
Полтавська обл., Україна)
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