
Пошук в електронному 

каталозі документів  

за Назвою, Автором, Роком 

видання та іншими 

атрибутами 

методичні рекомендації  
 



Для того, щоб розпочати роботу потрібно увійти в електронний каталог 

за посиланням http://catalog.udpu.edu.ua/  

 

http://catalog.udpu.edu.ua/


В електронному каталозі пошук необхідних нам документів можна вести за такими 

атрибутами, як Автор, Назва, Рік видання тощо. Спочатку на сторінці виводиться 

скорочений перелік найбільш уживаних атрибутів. Але якщо треба виконати пошук 

за більш специфічними атрибутами, виберіть посилання Розширений перелік полів. 

Якщо треба повернутися до скороченого переліку, виберіть посилання Скорочений 

перелік полів. 



Пошук за автором 

Щоб відібрати документи за значенням якогось атрибута, введіть необхідне 

значення (або кілька перших символів) у відповідне поле. Наприклад, якщо в полі 

Автор ввести а, то будуть відібрані всі документи, автор яких починається з а або 

з А. Якщо ввести ан', то відповідно, будуть відбрані всі документи, автор яких 

починається з АН, Ан, аН чи ан. 



Якщо ми знаємо прізвище автора, 

то можемо задати в пошуку саме 

його.  

При цьому ми можемо користуватись 

додатковими параметрами пошуку: 

-містить слова (“наш автор” може 

бути одним із членів авторського 

колективу); 

-містить текст (прізвище “нашого 

автора” може бути складовою іншого 

прізвища. Наприклад: Мазур – 

Мазуренко); 

-починається з (“наш автор” є 

єдиним або першим в авторському 

колективі). 

 

Обравши необхідне натискаємо 

Вибрати.  

 

 



При пошуку за Назвою можна 

використити також і додаткові параметри: 

- містить текст; 

- містить слова; 

- починається з.  

 

А потім натиснути Вибрати. 



При пошуку за Назвою можна шукати не лише за початком назви, але й за 

окремими словами, що входять до назви. Для цього треба вибрати умову пошуку 

Містить слова і ввести необхідні слова, розділяючи їх знаком пробілу. Якщо, 

наприклад, в полі Назва документа ввести слова історія і Умані, то будуть 

відібрані всі документи, в назві яких містяться ці слова.  

 



Якщо, наприклад, в полі Назва документа вкінці слова ввести знак *, будуть 

шукатися всі слова, що починаються так, як введене слово. Цю можливість 

доцільно використовувати, якщо слово має багато словоформ. Наприклад, замість 

того, щоб вводити  історія, історична, історичне і т.п., можна просто ввести 

істор*. 



При пошуку за Роком видання передбачено два поля.  

Якщо заповнене перше з них, будуть відібрані всі документи, видані цього року і 

пізніше. Якщо заповнене друге поле, будуть відібрані всі документи, видані цього 

року і раніше. Якщо заповнено обидва поля - перевіряються обидві умови. 

Наприклад, якщо нам треба відібрати всі документи, видані у 2020 році, в обох 

полях треба ввести значення 2020. 



Деякі атрибути, такі як Мова чи Вид документа мають фіксований 

перелік можливих значень. Тому для них значення не вводиться, а 

вибирається із запропонованого списку. 



 

  

Перегляд результатів пошуку 

 

Після того, як необхідні умови вибору 

введені, вкажіть, скільки документів 

виводити на одній сторінці (стандартне 

значення - 20) і натисніть кнопку Вибрати в 

нижній частині пошукової форми. Крім 

результатів пошуку, на сторінці будуть 

виведені умови пошуку (для контролю), 

загальна кількість знайдених документів і 

діапазон документів. 

 

Якщо знайдених документів - 0, перевірте 

умови пошуку. Можливо, було введено 

“зайві” умови, або деякі дані введені 

неправильно (наприклад, зроблено 

орфографічну помилку).  

 

Якщо все введено правильно, це означає, 

що відповідних документів у бібліотеці 

немає, або інформація про них ще не 

занесена до бази даних системи. 

 
 



Дякуємо за увагу! 

Підготував відділ комплектування та 

наукової обробки документів 


