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Приклади оформлення списку літератури
Характер

Приклад оформлення
КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

Однотомні видання
1. Дорошенко В. «Просвіта»: її заснування і праця : короткий
Один автор
історичний нарис / В. Дорошенко. — Філадельфія : [б. в.],
1959. — 102 с.
2. Тимошик М. Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця,
вченого / М. Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2005.
— 328 с. — (Серія "Бібліотека видавця, редактора, автора").
Два автори
1. Адаменко І. І. Фізика рідин та рідинних систем : підручник / І.
І. Адаменкою, Л. А. Булавін. — К. : [б. в.], 2006. — 660 с.
2. Аксьонова Л. В. Сучасні тести для дівчат / Л. В. Ак-сьонова,
В. Т. Гридіна ; пер. з рос. О. А. Росинська. — Донецьк :
БАО, 2004. — 416 с. : іл. — (Книга подарунок).
Три автори
1. Панько Т. І. Українське термінознавство : підруч. для студ.
гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / Т. І. Панько,
І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. — Львів : Світ, 1994. —
216 с.
2. Тимошик М. Історія одного журналістського курсу
в мемуарах, щоденниках, інтерв’ю, замальовках, записках,
есеях, документах, світлинах : [навч. посіб.] / Микола
Тимошик,
Галина
Дацюк,
Катерина
Таран.
—
К. : Наша культура і наука, 2008. — 478 с.
Чотири
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції
автори
рослинництва /
Вітвіцький В. В. [та ін.]. —
К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. —
106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні
нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу :
[підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф.
Ю.
Ялпачик,
Ю.
П.
Рогач,
М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. —
(ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К. и др.] ; под ред. Г.
авторів
С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007.
— 510 с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод.
посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т.
В. Бондар [та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.
— (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у
14 кн., кн. 13).
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Без автора

Збірники

1. Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації /
упорядкув., передм. Г. І. Дацюк. — К. : Спадщина,
2007. — 224 с. : іл.
2. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В.
Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

Матеріали 1. Кібернетика в сучасних економічних процесах :
конференцій,
зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. /
з’їздів
Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.
: ІСОА, 2002. — 147 с.
2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструк-цій :
зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. —
Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. :
Халімон, 2006. — 175, [1] с.
2. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд.
М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я
миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф.
ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по
вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. :
Варта, 2006. — 217, [1] с.

Каталоги

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталогдовідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час,
2003. — 160 с.
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1
груд. 2005 р. /
Верховна Рада України. —
Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. —
(Бібліотека офіційних видань).
2. Кодекс законів про працю України з постатейними
матеріалами : офіц. текст : за станом на 1 черв. 2006 р. : зб.
нормат. актів. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 306 с.
1.Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017–
95. — [Чинний від 01-01-96]. — К. : Держстандарт України, 1995.
— 47 с. — (Національні стандарти України).
Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила
складання : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. — [Чинний від 04-01-2008].
— К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 47 с. —
(Національні стандарти України).

Законодавчі
матеріали

Стандарти

Багатотомні видання
Багаторівневий опис
Багатотомний 1. Історія української культури : у 2 т. / НАН України. —
К. : Наукова думка, 2001.
документ
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в цілому

Т. 1 : Українська культура XIII — першої половини XVII
століть. — 848 с. : іл.
Т. 2 : Українська культура другої половини XVII-XVIII
століть. — 1246 с. : іл.
або
Історія української культури : у 2 т. / НАН України. —
К.
: Наукова думка, 2001. — Т. 1 : Українська культура XIII —
першої половини XVII століть. — 848 с. : іл. —
Т. 2 :
Українська культура другої половини XVII-XVIII століть. —
1246 с. : іл.
Примітка: Відповідно до пункту 6.1.2. стандарту "Після відомостей першого
рівня відомості подальших рівнів записують з нового рядка чи в підбір. При записі
з нового рядка наприкінці відомостей кожного рівня ставлять крапку. При записі
у підбір перед відомостями другого та наступних рівнів ставлять точку і тире".

Однорівневий опис
1. Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; заг. ред Ю.
С. Шемшученко. — К. : Юридична книга, 2002–2004. — 10 т.
Примітка: Відповідно до пункту 6.2.6. стандарту на багатотомний документ
може бути складено однорівневий бібліографічний опис із обов’язковим зазначенням
кількості томів документа.

Окремий том
багатотомного
документа

Під загальною назвою багатотомного документа

Багаторівневий опис
1.
Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К. :
Юридична книга, 2002– . — Т. 1 : Загальна теорія держави і
права, філософія та енциклопедія права. —2002. — 568 с.
Однорівневий опис
Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т. 1. Загальна
теорія держави і права, філософія та енцикло-педія права /
Інститут держави і права ім. В. М. Ко-рецького НАН
України. — К. : Юридична книга, 2002. — 568 с.
Під власною назвою тома
Загальна теорія держави і права, філософія та енцикло-педія
права / Інститут держави і права ім. В. М. Коре-цького НАН
України. — К. : Юридична книга, 2002. — 568 с. — (Антологія
української
юридичної
думки
:
в 10 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України ; т. 1).
Примітка: Відповідно до пункту 6.2.7. стандарту на окремий том
багатотомного документа може бути складений як багаторівневий, так і
однорівневий бібліографічний опис під загальною назвою багатотомного документа
або під власною назвою тома. Варіант можна обирати самостійно.
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НЕОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ
Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного
повреждения материалов нейтронами источника ННЦ
ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой
ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. —
Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины,
Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих
радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І.,
Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл.
безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт /
НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Депоновані
1. Социологическое исследование малых групп населения / В.
наукові праці
И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации,
Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ
13.06.02, № 145432.
2. Разумовский,
В.
А.
Управление
маркетинговыми
исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев.
– М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02,
№ 139876.
Дисертації
1. Копистинська І. Тенденції сучасного вітчизняного
книговидання: організаційний, тематичний та реклам-нопромоційний аспекти (1991–2003 рр.) : дис. ... канд. філол.
наук: 10.01.08 / Копистинська Ірина Михайлівна. — К.,
2004. — 223 с.
Автореферати 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій
дисертацій
робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис.
… канд. техн. наук : 05.02.08 / Іван Якович Новосад. —
Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
Авторські
свідоцтва
Патенти

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для
захвата неориентированных деталей типа валов / В. С.
Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл.
23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J
13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.;
заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т
связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02,
Бюл. № 23 (II ч.).
ЧАСТИНА КНИГИ, ПЕРІОДИЧНОГО,
ПРОДОВЖУВАНОГО ВИДАННЯ
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Один автор

Два автори

Чотири
і більше
авторів

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в
області спортивних ігор // Теорія та методика фізичного
виховання.
—
2007.
—
№ 6. — С. 15—18, 35—38.
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак,
Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. —
№ 6. — С. 14—17.
3. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А.
Чепелевська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни
та організації охорони здоров'я України. — 2007. —
№ 1. — С. 25—29.
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Електронний
ресурс
локального
доступа
(на компактдиску
CD, DVD)
.

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV
рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М.
Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. —
(Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CDROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95,
98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
2. Розподіл населення найбільш численних національностей
за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та
рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр.
перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики Украї-ни ;
ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1
електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр.
перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32
Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з
титул. екрану.
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Електронні
ресурси
віддаленого
доступа

Опис сайта в цілому
1. Национальный информационно-библиотечный центр
«ЛИБНЕТ» [Электронный ресурс] / М-во культуры РФ, Рос.
гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. – М. : Центр «ЛИБНЕТ», 2004. —
Режим доступа: http://www.nilc.ru/, для доступа к информ.
ресурсам требуется авторизация. — Назва з екрану.
Опис електронного видання (журналу, книги,
розміщених в Інтернет)
1. Український пульмонологічний журнал. — 2008. —
№ 2. — Режим доступу до журн.: http://www.ifp.kiev.ua/
doc/journals/upj/08/pdf08-2/72.pdf (16.05.09). — Назва з
екрану.
2. ДСТУ
ГОСТ
7.1:2006.
Бібліографічний
запис,
бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
[Електронний ресурс] : метод. рекомендації з впровадження /
Міністерство освіти і науки України, Львівський Національний
університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека ; уклад.
Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. — 20 с. — Режим
доступу
до
вид.:
http://www.franko.lviv.ua/library/
doc/metodychka. pdf (16.05.2009). — Назва з екрану.
Опис частини електронного видання (сторінки, статті із
журналу, книги, розміщених в Інтернет)
1. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису
літературних джерел [Електронний ресурс] // Український
пульмонологічний журнал. — 2008. — № 2. — С. 72. — Режим
доступу
до
журн.:
http://www.ifp.kiev.ua/
doc/journals/upj/08/pdf08-2/72.pdf (16.05.09). — Назва з
екрану.
2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі:
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї
Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] /
Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін,
І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. —
С. 43. — Режим доступу до журн.: http:// www.nbuv.gov.ua/
articles/2003/03klinko.htm (16.05.09). — Назва з екрану.
Опис частини сайту (інформації, розміщеної
на одній із сторінок сайту)
1. Гетте Н. Типология журналов [Электронний ресурс] //
Журнальний зал: культура, искусство, литература : [сайт] /
Н. Гете, И. Телятникова ; Омский государственный університет.
—
Режим
доступа:
http://www.univer.omsk.su
/omsk/bibstuds/jourhall/page1.htm (13.05.09). — Загл. с экрана.
2. Справочники по полупроводниковым приборам //
[Персональная страница В. Р. Козака] / Ин-т ядер. физики.
[Новосибирск,
2004-2008].
–
Режим
доступа:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/start.htm (13.03.06). — Загл.
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с экрана.
ГОСТ
7.82–2001.
Библиографическая
запись.
3.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления [Електронний ресурс] //
Нормативная база ГСНТИ : [сайт] / НТЦ «Информрегистр». —
М.
:
ГСНТИ,
1998—.
—
Режим
доступа:
http://www.gsntinorms.ru/norms/common/ doc.asp?0& / norms/
stands/7_82.htm
(16.05.2009).
—
Загл.
с экрана. — Сайт обновлен 3 декабря 2004 г.
Примітки:
1. Усі умовні розділові знаки, котрі відділяють окремі зони чи елементи у межах
зон бібліографічного опису (за винятком граматичної пунктуації у назві
видання) відділяються проміжками з двох сторін.
2. Якщо видання має лише одного автора, його прізвище все одно повторюється
в області відповідальності після скісної лінії.
3. Дані, котрі взяті не з титульного аркуша книжкового видання, беруться у
квадратні дужки. Так, у квадратних дужках потрібно писати відомості про
упорядників, авторів, вид видання, котрі наведені на звороті титульного аркуша.
У квадратні дужки береться також вся інформація, котра взята не безпосередньо
з видання, а встановлена самостійно на основі аналізу видання.
4. Усі частини бібліографічного опису, крім перших слів нових зон
бібліографічного опису та власних назв, пишуться з малої літери. Таким
чином, додаткові відомості про назву (підручник, посібник тощо), інформація
про відповідальність (автор-упорядник, редактор) потрібно писати з малої
літери.

