
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

Марина  Женченко

Складання та оформлення
бібліографічних записів 

у списках джерел
до наукових робіт

Навчально-методичний посібник

5-те видання, переробл.

Київ
Видавництво «Жнець»

2015

Metod rekom standart 5 vid:Metod rekom standart 5 vid.qxd  03.12.2018  13:28  Page 1



Женченко М. І.
Складання та оформлення бібліог рафічних за писів у спи-

с ках джерел до на у ко вих робіт : навч.-метод. посіб. / Ма ри -
на Жен чен ко ; Київ. нац. ун-т ім. Та ра са Шевчен ка, Ін-т
жур налісти ки. — 5-те вид., переробл. — Київ : Жнець, 
2015. —  63 с.

ISBN 978-966-2057-18-8
У посібнику по да но виз на чен ня ос нов них по нять, правила

складання заголовка бібліографічних записів та різних зон і
елементів бібліог рафічного опи су відповідно до вимог чинних
стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 і ДСТУ
3582:2013. Особливу ува гу зосереджено на скла дан ні описів елект -
рон них ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0. 

Видання містить приклади бібліографічних записів різних видів
документів та коментарі автора-укладача щодо проблемних питань
застосування стандартів при складанні списків літератури до
наукових робіт.

Для студентів, аспірантів, науковців, працівників видавництв та
видавничих організацій.

01(075.8)

Ж55

Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка   
(Протокол № 9 від 26.06.2009 р.)

УДК   01(075.8)
Ж55

Рецензенти: М. І. Сенченко, д-р техн. наук, проф., директор 
Державної наукової установи «Книжкова палата 
України імені Івана Федорова».

М. С. Тимошик, д-р філол. наук, проф.  
(Київський національний ун-т імені 
Тараса Шевченка).

© Женченко М. І.,  2015                                
© Видавництво «Жнець», оригінал-макет, 2015ISBN 978-966-2057-18-8

Рекомендовано до друку Державною науковою установою
«Книжкова палата України ім І. Федорова» 
(Лист № 116/08 від 17.02.2010 р.)

Metod rekom standart 5 vid:Metod rekom standart 5 vid.qxd  03.12.2018  13:28  Page 2



Зміст

Від автора .................................................................... 4
1. Терміни та визначення .................................................. 8 

2. Бібліографічний запис. Заголовок ................................ 9

2.1.  Загальні положення .................................................... 9

2.2.  Заголовок, що містить ім’я особи .................................. 11

3. Бібліографічний опис. Загальні положення .................... 14

4. Однорівневий бібліографічний опис................................ 18

4.1. Структура та склад однорівневого бібліографічного опису .. 18

4.2.  Зона назви та відомостей про відповідальність ................ 22

4.3. Зона видання .............................................................. 28

4.4. Зона специфічних відомостей ........................................ 28

4.5. Зона вихідних даних .................................................... 31

4.6. Зона фізичної характеристики ...................................... 33

4.7. Зона  серії .................................................................. 34

4.8. Зона приміток ............................................................ 34

4.9. Зона стандартного номера (чи його альтернативи) 

та умов доступності ............................................................ 36

4.10. Ос новні зміни, які вніс чин ний стан дар т до правил

складання бібліографічного опису ........................................ 37

5. Особливості складання однорівневого опису 
окремих видів документів ................................................ 39

5.1. Електронні ресурси ...................................................... 39

5.2. Аудіо-, відеовидання .................................................... 45

6. Багаторівневий бібліографічний опис ............................ 46

7. Аналітичний бібліографічний опис ................................ 48

7.1.  Загальні правила складання аналітичного опису ............ 48

7.2. Аналітичний опис електронних ресурсів 

(текстових, аудіо-, відеофайлів, розміщених в інтернеті, дописів

у соціальних мережах)........................................................ 49

7.3.  Опис рецензій та рефератів .......................................... 52

Список використаних джерел ............................................ 54

Додаток. Приклади бібліографічних записів .......................... 56

3

                                    
   

Metod rekom standart 5 vid:Metod rekom standart 5 vid.qxd  03.12.2018  13:28  Page 3



Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт

4

Від автора

Першого лип ня 2004 р. у Російсь кій Фе де рації на був чин ності
стан дарт, який рег ла мен тує скла дан ня бібліог рафічно го опи су —
ГОСТ 7.1–23003  «СИ БИД. Биб ли ог ра фи чес кая за пись. Биб ли ог ра -
фи чес кое опи са ние. Об щие тре бо ва ния и пра ви ла сос тав ле ния». Роз -
роб ни ки стан дар ту — Російсь ка книж ко ва па ла та, Російсь ка дер жав -
на бібліоте ка (РДБ), Російсь ка національ на бібліоте ка (РНБ) та
Міждер жав ний технічний комітет зі стан дар ти зації ТК 191 «На у ко -
во-технічна інфор мація, бібліотеч на та ви дав ни ча спра ва».  Ос нов на
ме та стан дар ту — гар монізу ва ти йо го з Міжна род ним стан да рт ним
бібліог рафічним опи сом (ISBD), що спри я ти ме уніфікації скла дан ня
бібліог рафічно го опи су на міжна род но му рівні, за без пе чить обмін ре -
зуль та та ми ка та логізації, бібліографічни ми за пи са ми без до дат ко во -
го оп ра цю ван ня. 

У 2000 р., до прий нят тя заз на че но го стан дар ту, фахівці Російсь кої
Фе де рації виділи ли зі скла ду бібліог рафічно го опи су за го ло вок та роз -
ро би ли ок ре мий стан дарт  — ГОСТ 7.80–2000  «СИ БИД. Биб лог ра фи -
чес кая за пись. За го ло вок. Об щие тре бо ва ния и пра ви ла сос тав ле ния». 

От же, у комп лексі стан дартів на бібліог рафічний за пис (са ме це
по нят тя те пер ос нов не у стан дар тах) є два рівноправ них стан дар -
ти — на за го ло вок та на бібліог рафічний опис. Обид ва стан дар ти
зат вер ди ла Міждер жав на ра да зі стан дар ти зації, чле ном якої від
1992 р. є й Ук раїна, як міждер жавні стан дар ти для країн — членів
СНД. 

ГОСТ 7.1–2003 на те ри торії Ук раїни на був чин ності як національ -
ний 1 лип ня 2007 р., одер жав ши наз ву ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «СІБВС.
Бібліог рафічний за пис. Бібліог рафічний опис. За гальні ви мо ги та
пра ви ла скла дан ня» (ГОСТ 7.1–2003, IDT). Текст національ но го стан -
дар ту відповідно до ДСТУ 1.7:2001 «Національ на стан дар ти зація.
Пра ви ла і ме то ди прий нят тя та зас то су ван ня міжна род них і
регіональ них стан дартів» бу ло прий ня то ме то дом «обк ла дин ки», тоб -
то до індек су ГОСТ до да ли індекс ДСТУ, в но мерній час тині зміни ли
рік зат ве рд жен ня, до да ли ти туль ний ар куш та національ ну пе ред мо -
ву ук раїнсь кою мо вою, про те текс т са мо го стан дар ту не пе рек ла да ли. 

Но вий стан дарт зап ро вад же но на заміну п’яти стан дартів: ГОСТ
7.1–84 СИ БИД «Биб ли ог ра фи чес кое опи са ние до ку мен та. Об щие
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тре бо ва ния и пра ви ла сос тав ле ния»; ГОСТ 7.16–79 «СИ БИД. Биб -
ли ог ра фи чес кое опи са ние нот ных из да ний»; ГОСТ 7.18–79 
«СИ БИД. Биб ли ог ра фи чес кое опи са ние кар тог ра фи чес ких из да -
ний»; ГОСТ 7.34–81 «СИ БИД. Биб ли ог ра фи чес кое опи са ние изо из -
да ний» та ГОСТ 7.40–82 «СИ БИД. Биб ли ог ра фи чес кое опи са ние ау -
ди о ви зу аль ных ма те ри а лов». 

Стан дарт вміщує ли ше універ сальні ви мо ги, спільні для всіх
видів до ку ментів, про те пра ви ла скла дан ня бібліог рафічно го за пи су
ілюст ру ють ся у тексті стан дар ту фраг мен та ми опи су різних видів
до ку ментів. У до дат ку до стан дар ту та кож по да но прик ла ди бібліо-
г рафічних за писів різних видів до ку ментів. 

Чин ний стан дарт має, порівня но з по пе редніми, низ ку но вов ве -
день, більшість з яких по яс ню ють ся праг нен ням роз роб ників мак -
си маль но точ но дот ри му ва тися ба зо во го прин ци пу Міжна род но го
стан да рт но го бібліог рафічно го опи су (ISBD) — по да ва ти інфор -
мацію в бібліог рафічно му описі в то му виг ляді, в яко му во на пред-
с тав ле на в об’єкті опи су.

За у ва ж мо: як що в по пе редніх стан дар тах на пер шо му місці сто я ло
по нят тя «бібліог рафічний опис» та заз на ча ло ся, що він скла даєть ся з
еле ментів, об’єдна них у зо ни, та за го лов ка, то в но во му стан дарті
чітко роз ме жо ва но по нят тя «за го ло вок» та «бібліог рафічний опис»,
які виз на че но як ок ремі еле мен ти бібліог рафічно го за пи су. Це відоб -
ра же но і у назві, і у змісті стан дар ту, ад же у по ло жен нях ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 та прик ла дах, що їх ілюст ру ють, за го ло вок за пи су не розг ля -
даєть ся. Ви ня ток зроб ле но в розділі, прис вя че но му аналітич но му
опи сові, й до дат ку, де по да но прик ла ди пов них бібліог рафічних за -
писів, до скла ду яких вхо дить і  за го ло вок.  

За гальні ви мо ги до за го лов ка бібліог рафічно го за пи су і пра ви ла йо -
го скла дан ня виз на чає ГОСТ 7.80–2000, який  на те ри торії Ук раїни на -
був чин ності 1 квітня 2008 р., одер жав ши наз ву ДСТУ ГОСТ 7.80:2007
«СІБВС. Бібліографічний за пис. За го ло вок. За гальні ви мо ги та пра ви -
ла скла дан ня».

Після набуття чинності зазначеними стандартами розпочався
процес їх впровадження: Книжкова палата України підготувала
серію друкованих та електронних матеріалів, в яких розглядаються
відмінності нового стандарту з бібліографічного опису від
попереднього ГОСТ 7.1–84 та наводяться приклади оформлення
бібліографічних записів різних видів видань [11, 13, 16, 18, 21],
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науково-методичні відділи деяких бібліотек випустили власні
методичні рекомендації з оформлення бібліографічних записів за
новим стандартом [2, 4, 10], зразки оформлення бібліографічних
описів друкували навіть окремі наукові журнали у вимогах до
оформлення наукових статей [15].  

Про те у ре ко мен даціях Книж ко вої па ла ти Ук раїни ос нов на ува га
зо се ред жу ва ла ся на скла данні бібліог рафічно го опи су у карт ках для
ка та логів і кар то тек [18], а ме то дичні посібни ки бібліотек пи са ли ся,
спи ра ю чись на опубліко вані у Бюлетені ВАК України  (2008. —
№ 3. — С. 9–13) «Прик ла ди оформ лен ня бібліог рафічно го опи су у
спис ку дже рел, який на во дять у ди сер тації і спис ку опубліко ва них
робіт, який на во дять в ав то ре фе раті» [17], які час то не відповідають
ви мо гам то го ж ДСТУ 7.1:2006. Так, у заз на че них «Прик ла дах…»
нез ро зумілим є різний підхід до оформ лен ня описів ди сер тацій та ав -
то ре фе ратів ди сер тацій, оскіль ки відо мості, що належать до наз ви
по да ють ся в описі ав то ре фе ратів у повній формі (повністю заз на че но
сло ва «на здо бут тя на у ко во го сту пе ня», по да но но мер спеціаль ності,
який є фа куль та тив ним еле мен том), а в описі ди сер тації — у ско ро -
ченій: 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих
органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / 
І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси :  дис. ... д-ра 
фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. —
Київ, 2005. — 276 с. 

Крім цього, в описі ав то ре фе ра ту у відо мос тях про відпові-
дальність на во дить ся прізви ще та ініціали ав то ра досліджен ня, хо -
ча ос нов ною ви мо гою чин но го стан дар ту є по дан ня відо мос тей у та -
ко му виг ляді, як во ни заз на чені у пер шод же релі. На ти туль но му ж
ар куші ав то ре фе ратів ди сер тацій заз ви чай подається прізви ще,
ім’я та по бать кові ди сер тан та повністю. Зва жа ю чи на це, в описі
та кож потрібно зазначати відо мості про ав то ра у повній формі. 

На го ло си мо, що на ве дені у до ку менті ВА Ку прик ла ди бібліо-
г рафічних описів бу ло на да но на за пит ВА Ку Книж ко вою па ла тою
Ук раїни, і во ни є на сайті Книж ко вої па ла ти Ук раїни [16], але без усіх
ви ще заз на че них по ми лок, які з’яви ли ся, скоріш за все, у про цесі
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підго тов ки до дру ку (ви да лен ня фа куль та тив них еле ментів та пе ред -
ру ку описів) нор ма тив но го до ку мен та ВА Ку.

Зауважмо, що чин ний ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 не по ши рюєть ся на
бібліог рафічні по си лан ня (внутрішнь о те кс тові, підряд кові та за те кс -
тові примітки), оформ лен ня яких рег ла мен ту є ок ре мий міжна род ний
стан дар т ISO 690:2010 «Інформація та документація. Інструкція з
бібліографічних посилань та цитування інформаційних ресурсів»
(«Information and documentation — Guidelines for bibliographic refer-
ences and citations to information resources»). У 2012 р. фахівці
Книжкової палати України розпочали роботу над новим націо-
нальним стандартом «Бібліографічне посилання. Загальні поло-
ження та правила складання». У разі набуття зазначеним стан-
дартом чинності (орієнтовний час запровадження — 2015 р.),
науковці нарешті отримають можливість оформлювати затекстові
бібліографічні посилання у наукових статтях за спрощеною формою. 

Зва жа ю чи ж на те, що бібліог рафічний спи сок, який та кож
вміщу ють після текс ту до ку мен та, не мож на ото тож ню ва ти із
списком за те кс то вих бібліог рафічних по си лань, оскіль ки, на
відміну від останнього, він має са мостійне зна чен ня як бібліо-
г рафічний посібник, спис ки ви ко рис та ної літе ра ту ри до на у ко вих
робіт (кур со вих, дип лом них, ди сер тацій) ма ють оформ лю ва ти ся за
пра ви ла ми ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007.

От же, ме тою цього посібника є:
1) розг ля ну ти особливості складання бібліографічних записів у

списках джерел до наукових робіт, прикнижкових і пристатейних
списках літератури відповідно до вимог чинних стандартів;

2) спираючись на консультативну допомогу фахівців Книжкової
палати України, дати відповідь на питання, які виникають у
науковців, докторантів, аспірантів, студентів при складанні
бібліографічних списків.

Останнє, 5-те, видання посібника доповнено інформацією про
бібліографічний опис соціальних сервісів Веб 2.0 та гармонізовано із
новою редакцією стандарту ДСТУ 3582:2013 «Інфор мація та до ку -
мен тація. Бібліографічний опис. Ско ро чен ня слів ук раїнською
мовою. За гальні ви мо ги та пра ви ла», прийнятого на заміну ДСТУ
3582—97.
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Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт

8

1. Терміни та виз на чен ня

Бібліог рафічний за пис — роз гор ну та бібліог рафічна ха рак те -
рис ти ка ви дан ня (тво ру, до ку мен таль но го дже ре ла), в якій
бібліог рафічний опис до пов не ний ти ми чи іншими еле мен та ми.
До скла ду бібліог рафічно го за пи су, крім бібліог рафічно го опи су,
який є йо го ос нов ним еле мен том, вхо дять та кож за го ло вок, ано -
тація (ре фе рат), кла сифікаційні індек си, пред метні руб ри ки,
довідки про до дат кові бібліог рафічні за пи си, шиф ри зберіган ня
до ку мен та, но мер дер жав ної реєстрації та інші відо мості про
кни гу, що да ють змо гу її іден тифіку ва ти, розк ри ти склад і зміст
з ме тою бібліог рафічно го по шу ку. 

За го ло вок бібліог рафічно го за пи су — еле мент бібліографічно -
го за пи су, роз та шо ва ний пе ред бібліог рафічним опи сом і приз на -
че ний для упо ряд ку ван ня та по шу ку бібліог рафічних за писів. 

Бібліог рафічний опис — бібліог рафічні відо мості про до ку -
мент, приз на чені для іден тифікації та за галь ної ха рак те рис ти ки
до ку мен та й по дані за пев ни ми пра ви ла ми, які вста нов лю ють на -
пов нен ня і по ря док роз та шу ван ня зон та еле ментів.

Од но час тин ний об’єкт — об’єкт опи су, що скла даєть ся з
однієї час ти ни: од но том ний до ку мент або ок ре мий том (ви пуск)
ба га то том но го до ку мен та, ок ре мий ком по нент комп ле кт но го до -
ку мен та, серіаль но го або іншо го ре сур су, що про дов жуєть ся. 

Ба га то час тин ний об’єкт — об’єкт опи су, що скла даєть ся з
двох чи біль ше час тин і є су купністю ок ре мих фізич них оди ниць
на од на ко вих або різних фізич них носіях: ба га то том ний до ку -
мент, комп ле кт ний до ку мент, серіаль ний або інший ре сурс, що
про дов жуєть ся.

Од норівне вий опис містить один рівень. Йо го скла да ють на
од но час тин ний до ку мент, на за вер ше ний ба га то час тин ний до ку -
мент, на ок ре му фізич ну оди ни цю, а та кож гру пу фізич них оди -
ниць ба га то час тин но го до ку мен та.

Ба га торівне вий опис містить два чи біль ше рівнів. Йо го скла -
да ють на ба га то час тин ний до ку мент за га лом або на ок ре му фізич -
ну оди ни цю, а та кож гру пу фізич них оди ниць ба га точас тин но го
до ку мен та — один чи декіль ка томів (ви пусків, но мерів, час тин)
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ба га то том но го, комп ле кт но го до ку мен та, серіаль но го чи про дов -
жу ва но го ре сур су. 

Аналітич ний опис — бібліог рафічний опис, який скла да ють
на час ти ну до ку мен та, для іден тифікації і по шу ку якої потрібні
відо мості про до ку мент, в яко му во на вміще на. 

2. Бібліог рафічний за пис. За го ло вок

2.1. За гальні по ло жен ня

2.1.1. Бібліог рафічний за пис у спис ках літе ра ту ри до на у ко -
вих робіт скла даєть ся ли ше із за го лов ка та бібліог рафічно го опи -
су. За го ло вок відділяєть ся від бібліог рафічно го опи су крап кою.
Інші ж еле мен ти (ано тація, реферат, кла сифікаційні індек си то -
що) заз на ча ють ся пе ре важ но при скла данні бібліографічних
записів у державних бібліографічних покажчиках, кар тках для
каталогів і бібліотек.

2.1.2. За го ло вок скла даєть ся з ос нов ної час ти ни, яка мо же
вміщу ва ти: ім’я осо би, наз ву ор ганізації, уніфіко ва ну наз ву, по-
зна чен ня до ку мен та то що та уточ ню валь них відо мос тей — іден -
тифікувальних оз нак, які  по да ють у круг лих дуж ках. Як іден -
тифікувальні оз на ки зас то со ву ються да ти жит тя автора, сло ва
«бать ко», «ма ти», «син», «доч ка», «стар ший», «мо лод ший», ти -
тул, сан, прізви ще, фах то що. Но ме ри і да ти в іден тифі-
кувальних оз на ках на во дять арабсь ки ми циф ра ми та розділяють
знаком «тире». Різні ідентифікувальні ознаки відокремлюють
одна від одної крапкою з комою, наприклад:  

Іларіон (Огієнко І. І. ; 1882–1972);      Варфоломій І (вселенський патріарх).

2.1.3. За леж но від скла ду ос нов ної час ти ни заголовка виділя -
ють такі ви ди за го ловків:
t за го ло вок, що містить ім’я осо би, — предс тав ле не за пев -

ни ми пра ви ла ми ім’я осо би, яка не се інте лек ту аль ну або іншу
відповідальність за до ку мент, або осо би, відо мості про яку
вміще но в до ку менті: Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця :
практ. посіб. / Микола Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2005. —
560 с. — (Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»).
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t за го ло вок, що містить най ме ну ван ня ор ганізації, —
предс тав ле не за пев ни ми пра ви ла ми най ме ну ван ня ор ганізації
постійно  діючого чи тим ча со во го ха рак те ру, яка не се інте лек ту -
аль ну або іншу відповідальність за до ку мент, або най ме ну ван ня
ор ганізації, відо мості про яку вміще но у до ку менті: 

Ук раїна. Верховна Рада. Інструкція з діловодства у Верховній Раді
України. — Київ : Парлам. вид-во, 2002. — 130 с. 

t за го ло вок, що містить уніфіко ва ну наз ву, — предс тав ле -
на за пев ни ми пра ви ла ми най по ши реніша фор ма наз ви
анонімних кла сич них творів або текстів свя щен них книг різних
релігійних кон фесій, які ви да ва ли ся під різни ми наз ва ми:  

Библия. Н. 3. Евангелие от Марка. Евангелие от Иоанна. Послание к рим-
лянам. Апокалипсис : перевод / Славян. библейский фонд. — Санкт-
Петербург : [б. и.], 1997. — 159 с.

За го ло вок ста род руків літургійних книг скла даєть ся  з уніфіко -
ва но го за го лов ка та ро ку і місця ви дан ня, які на во дять ся як іден -
тифікаційні оз на ки: Апос тол (1666: Львів).

t за го ло вок, що містить поз на чен ня до ку мен та, — пред-
с тав ле не за пев ни ми пра ви ла ми циф ро ве чи літер не поз на чен ня
нор ма тив но го до ку мен та зі стан дар ти зації, технічно-еко номіч-
них нор ма тивів та норм, па те нт но го до ку мен та: 

ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення.  — [Чинний від
1996–01–01]. — Київ : Держстандарт України, 1995. —  47 с. — (Національні
стандарти України).

За го ло вок бібліог рафічно го за пи су на па тентні до ку мен ти
містить поз на чен ня ви ду до ку мен та (у ско ро ченій формі), йо го
но мер, наз ву країни, що ви да ла до ку мент, та індекс міжна род ної
кла сифікації ви на хо ду (чи індекс міжна род ної кла сифікації 
про мис ло вих зразків, то варів і пос луг), який відділяєть ся 
ко мою:

Пат. 25742 Україна, МПК6 С09К11/00, G 01T1/28, G 21H3/00. Люміні-
сцентний матеріал  / Волошиновський А. С., Мягкота С. В., Демків Т. М.,
Савчин П. В. (Україна) ; заявник і власник Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — № u 200701472 ; заявл. 12.02.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. —
4 с. 

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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t за го ло вок, що містить ге ог рафічну наз ву, — предс тав ле -
на за пев ни ми пра ви ла ми наз ва ге ог рафічно го об’єкта, відо -
мості про який вміще но в до ку менті.

Як іден тифікувальні оз на ки мо жуть бу ти на ве дені різні по яс -
ню вальні сло ва, які уточ ню ють місце роз та шу ван ня ге ог ра-
фічно го об’єкта: 

Переяслав-Хмельницький (Київська область). Переяславська земля і світ
людини / Ін-т філософії НАН України ; Переяслав-Хмельницький держ.
педагогічний ін-т ім. Г. С. Сковороди ; упоряд. О. В. Колибенко. — Київ ;
Переяслав-Хмельницький : Пальміра, 1998. — 286 с. 

УВА ГА! У прик ла дах, на ве де них у стан дарті, по да но на вибір
два варіан ти опи су за ко но дав чих ма теріалів, стан дартів і па -
тентів: під за го лов ком та під наз вою. 
У спис ках літе ра ту ри до на у ко вих робіт, щоб спрос ти ти
бібліог рафічні опи си та по лег ши ти по шук потрібної інфор -
мації, на на шу дум ку, слід оби ра ти варіант «під наз вою». От -
же, у спис ках дже рел до на у ко вих робіт ви ко рис то вуєть ся пе -
ре важ но  за го ло вок, що містить ім’я осо би. 
Зва жа ю чи на це, розг лянь мо пра ви ла йо го скла дан ня до-

к ладніше.

2.2. За го ло вок, що містить ім’я осо би 

2.2.1. За пис під за го лов ком, що містить ім’я осо би, скла да ють
як що на ти туль но му ар куші чи іншо му дже релі інфор мації за-
з на че но прізви ще осо би без слів, що уточ ню ють її роль у ви данні,
або зі сло вом, яке по яс нює, що ця осо ба є ав то ром тво ру.

2.2.2.  У за го лов ку по да ють ім’я ли ше од но го ав то ра. Як що ав -
торів двоє чи троє, заз на ча ють ім’я пер шо го, а інших по да ють
після навскісної рис ки у відо мос тях про відповідальність бібліо-
графічно го опи су. Як що ав торів чо ти ри і біль ше, то за го ло вок не
зас то со ву ють, а бібліог рафічний за пис скла да ють під наз вою.

2.2.3. Відповідно до п. 5.6 ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 прізви ще по -
даєть ся на по чат ку за го лов ка і, як пра ви ло, відділяєть ся від
імені (імен), імені та по бать кові, ініціалів ко мою (,). 

УВА ГА! Но вов ве ден ня стан дар ту що до зас то су ван ня ко ми в за -
го лов ку бібліог рафічно го за пи су після прізви ща ав то ра ши ро -
ко об го во рю ва лося на сторінках фахової періодики Російсь кої
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Фе де рації  (журнали «Библиотека», «Библиография»). Зас -
туп ник завіду ва ча на у ко во-дослідно го відділу дер жав ної
бібліог рафії та кни гоз на в ства Російсь кої книж ко вої па ла ти 
Г. П. Калініна зазначала, що фор му лю ван ня стандарту «як
пра ви ло» дає змо гу оби ра ти аль тер на тивні рішен ня. Оскіль ки
ж функціональ ним приз на чен ням ко ми в за го лов ку є поз на -
чен ня прізви ща осо би, а ініціали, по дані після прізви ща, є не
час ти ною прізви ща, а згор ну тою фор мою імені, то де які
бібліог ра фу ючі ор ганізації, зок ре ма Російсь ка Книж ко ва па -
ла та, ух ва ли ли рішен ня ста ви ти ко му пе ред іме нем осо би у
повній формі та опус ка ти її пе ред ініціала ми [12, с. 43]. 
Книжкова палата України також вважає за необхідне від�
ок рем лювати ко мою прізви ща від імені та по бать кові тіль ки у
повній формі (у за пи сах на дру ко ваній ка та ложній картці) [20]. 
От же, у прик ниж ко вих та прис та тей них спис ках літе ра ту ри, а
та кож у спис ках ви ко рис та ної літе ра ту ри, які по да ють у на у ко -
вих ро бо тах, у заголовках бібліографічних записів не потрібно
ста ви ти ко ми після прізви ща автора, оскіль ки ім’я та по бать -
кові пи шуть переважно в ініціальній формі, наприклад: 

Женченко, Віктор Васильович. Зневаж свій страх... : поезії. — Київ : Укр.
письменник, 1997. — 125 с. (повна форма у каталозі бібліотеки).

Женченко В. В. Зневаж свій страх... : поезії. — Київ : Укр. письменник, 
1997. — 125 с. (ініціальна форма у списку використаної літератури).

Якщо складно з’ясувати, яка частина імені особи є прізвищем
(у сучасних зарубіжних авторів, які публікуються вперше, у
прізвищах авторів країн Азії та Африки), тоді ім’я особи наво-
дять у бібліографічному записі у формі, зазначеній у джерелі
інформації, без коми, наприклад:   Абдель�Вахаб М. Д. Равашдех.  

2.2.4. Фор ма на ве ден ня імені ду хов ної осо би  в за го лов ку за -
ле жить від ка те горії духівницт ва, до яко го во на на ле жить.
Прий ня то поділ на чор не духівницт во (ті, які пройш ли че рез
пост риг в мо на хи та взяли ду хов не ім’я: патріар хи, мит ро по ли -
ти, архієпис ко пи, єпис ко пи, архіманд ри ти, ігу ме ни, ієро мо на -
хи, архіди я ко ни, ієро ди я ко ни, мо на хи, іно ки) та біле духівницт -
во (ті, які всту пи ли на ду ховні по са ди з будь-яко го ста ну та збе -
рег ли своє світсь ке ім’я: про топ ресвіте ри, про тоієреї, ієреї, свя -
ще ни ки, про ти ди я ко ни, ди я ко ни). 

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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Іме на предс тав ників чор но го духівницт ва по да ють так: за-
зна ча ють ду хов не ім’я свя щен нос лу жи те ля та числівник (як що
він на яв ний). У дуж ках як іден тифікувальні оз на ки по да ють
світсь ке прізви ще та ініціали, ду хов ний сан, а та кож ро ки жит -
тя, як що во ни потрібні для іден тифікації осо би: 

Діодор I (Даміан Г. Кариваліс ; патріарх ; 1923–2000).
Як що відо мос тей про мирсь ке прізви ще не має, на во дять ос -

танній за ча сом служ би сан та ге ог рафічний прик мет ник, що вка -
зує на місце служіння, нап рик лад: Агапіт (єпис коп му качів. і уж го род.).

Іме на предс тав ників біло го духівницт ва по да ють за за галь ни -
ми пра ви ла ми: прізви ще, ім’я, по бать кові. Наприклад: у текс-
ті — диякон Федір Деркач, у заголовку бібліографічного запису —
Деркач Ф. В. 

Як що не має відо мос тей про світсь ке ім’я та інших відо мос тей
про ду хов ний сан осо би, крім слів «отець», «ма ти», «сест ра»,
прий ня тих як звер нен ня до ду хов ної осо би, ці сло ва заз на ча ють
як іден тифікувальні оз на ки: Досифея (мати).

2.2.5. Під час скла дан ня заголовків бібліог рафічних за писів
на ви дан ня західноєвро пейсь ких ав торів, потрібно пам’ята ти, що
прий мен ни ки, прий мен ни ки з ар тик ля ми, префікси у західно-
євро пейсь ких прізви щах (і мовою оригіна лу, і у тран скрипції) роз -
та шо ву ють пе ред прізви щем, як що це: 

бельгійські: de, van, van der;
іспанські: el, la, las, lo, los,un, une;
італійські: gl’, gli, d’, dagli, dai, dalla, dalle, de, 

degli, dei, della, di, i, il, l’, la,  le, lo, un, 
un’, una, uno;

німецькі: am, auf’m, aus’m, im, vom, zum, zur;
нідерландські: ver;
португальські: a, as, da, das, do, dos, o, os um, uma;
французькі: des, du, l’, la, les, un, une.
Після прізвища та імені, якщо це:
англійські: a, an, the;
іспанські: de, de la, de los, del;
німецькі: das, der, die, eine, van der, von, von der, 
von und zu;
нідерландські: d’, de, de ter, de van der, den, der, in’t, 
met  den, op, op de;
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норвезькі: de, en, on;
французькі: de;
шведські: et, ett.

Наприклад: 

Van der Kolk, Erik. Vacuum ultraviolet phosphors for lamps and displays:
Proefschrift / Technische Universiteit Delft. — Delft, 2001. — 160 p. 

Бальзак, Оноре де. Шагренева шкіра. Батько Горіо. Гобсек : романи,
повість : для старш. шкіл. віку : пер. із фр. — Київ : Веселка, 1998. — 527 с.   

Лас Касас, Бартоломе де. История Индий / изд. подгот. В. Л. Афана�
сьев. — Репринт. воспр. изд. 1968 г. — Санкт-Петербург : Наука, 2007. —
471 с. 

3. Бібліог рафічний опис. За гальні по ло жен ня
3.1.  До скла ду бібліог рафічно го опи су вхо дять такі зо ни:
t зо на наз ви і відо мос тей про відповідальність;
t зо на ви дан ня;
t зо на спе цифічних відо мос тей;
t зо на вихідних да них;
t зо на фізич ної ха рак те рис ти ки;
t зо на серії;
t зо на приміток;
t зо на стан да рт но го но ме ра та умов дос туп ності.
3.1.1. Кож на зо на скла даєть ся з еле ментів, які поділя ють ся на

обов’яз кові та фа куль та тивні. Обов’яз кові еле мен ти заз на ча ють ся
в усіх опи сах. Набір фа куль та тив них еле ментів виз на чає ор -
ганізація, яка здійснює бібліог ра фу ван ня. З найбіль шою пов но тою
фа куль та тивні еле мен ти по да ють ся у дер жав них бібліографічних
по каж чи ках та бібліотеч них ка та ло гах. У спис ках дже рел до на у -
ко вих робіт фа куль та тивні еле мен ти мож на не подавати.

3.1.2. Пе ред кож ною зо ною (крім пер шої) став лять  крап ку і
ти ре, відокремлене проміжками з двох боків (.  — ).  Як що ця зо -
на по чинаєть ся з аб за цу, виділе на поліграфічним спо со бом чи
відступом, крап ку і ти ре заміню ють крап кою наприкінці по пе -
редньої зо ни.

3. 2.  У бібліог рафічно му описі пунк ту ація завж ди ви ко ну ва ла
подвійну функцію: зви чай них розділо вих гра ма тич них знаків та
умов них розділо вих знаків (за терміно логією но во го стан дар ту —

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт

14

Metod rekom standart 5 vid:Metod rekom standart 5 vid.qxd  03.12.2018  13:28  Page 14



зна ки при пи са ної пунк ту ації), що став лять ся між зо на ми бібліо-
г рафічно го опи су та їх еле мен та ми, ви ко ну ю чи розпізна валь ну
функцію зон та еле ментів. Чин ний стан дарт впер ше на го ло шує,
що для чіткішо го розділен ня зон та еле ментів опи су, а та кож для
розрізнен ня при пи са ної та гра ма тич ної пунк ту ації потрібно за-
с то со ву ва ти проміжок в один друкарський знак до і після при пи-
са но го зна ка пунк ту ації. Ви ня ток — крап ка та ко ма: проміжки за -
ли ша ють тіль ки після них. Дуж ки розг ля да ють як єди ний знак:
проміжок став лять пе ред пер шою та після ос тан ньої. 

3.3.  У но во му стан дарті зміне но пра ви ла вжи ван ня ве ли кої та
ма лої літер в описі, зок ре ма їхнє вжи ван ня про дик то ва не те пер не
розділен ням зон та еле ментів бібліог рафічно го опи су, а мов ни ми
нор ма ми. З ве ли кої літе ри по чи нають ся пер ше сло во кож ної зо ни
(во но є пер шим сло вом ре чен ня), пер ше сло во но во го еле мен та «за -
галь не поз на чен ня ма теріалу» та власні наз ви в усіх зо нах опи су.
Перші сло ва відо мос тей, що належать до наз ви, та відо мос тей про
відповідальність за пи су ють з ма лої літе ри:  

Воск ресіння мерт вих : ук раїнсь ка ба ро ко ва дра ма : ан то логія / [упо ряд кув.,
пер. і прим. В. О. Шев чук]. — Київ : Гра мо та, 2007. — 638, [1] с.

3.4. Інфор мацію, сфор муль о ва ну бібліог ра фом са мостійно на
ос нові аналізу до ку мен та, а та кож взя ту з дже рел по за до ку мен -
том, в усіх зо нах бібліог рафічно го опи су, окрім приміток, подають
у квад рат них дуж ках.

3.5. Для кож ної зо ни виз на че но при пи са не (ос нов не) дже ре ло
інфор мації (табл. 1). Приписаним дже ре лом є еле мент до ку мен та,
що вміщує ос новні вихідні відо мості — ти туль ний ар куш, ти туль -
ний ек ран, ети кет ка, нак лей ка то що. Відо мості, за по зи чені не з
при пи са но го дже ре ла інфор мації, пи шуть у квад рат них дуж ках:

Ти мо шик М. Історія од но го жур налістсь ко го кур су в ме му а рах, що ден ни -
ках, інтерв'ю, за маль ов ках, за пис ках, есе ях, до ку мен тах, світли нах : [навч.
посіб.] / Ми ко ла Ти мо шик, Га ли на Да цюк, Ка те ри на Та ран. — Київ : На ша
куль ту ра і на у ка, 2008. — 478 с.

(прізви ща ав торів по да но на ти туль но му ар куші, а відо мості, що
належать до наз ви, — на зво роті ти туль но го ар ку ша).

При цьому слід вра хо ву ва ти, що  еле мен ти однієї зо ни, які
потрібно по да ти у квад рат них дуж ках, пи шуть в  одній спільній
квад ратній дужці. Ви ня ток — еле мент «за галь не поз на чен ня ма -
теріалу», який завж ди по даєть ся в ок ре мих квад рат них дуж ках.
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Як що суміжні еле мен ти на ле жать до різних зон, ко жен еле мент
та кож беруть в ок ремі квад ратні дуж ки:  

Проб ле ми ти по логічної та кван ти та тив ної лек си ко логії [Текст] : [зб. на ук.
праць / на ук. ред. Каліущен ко В. та ін.]. — [Б. м.] : Ру та, 2007. — 310 с. 
(відо мості, що належать до наз ви, (зб. на ук. праць) та відо мості про

відповідальність (на ук. ред. Каліущен ко В. та ін.) — це два еле мен ти однієї
зо ни наз ви та відо мос тей про відповідальність, то му їх по да ють у  спіль -
них квад рат них дуж ках. Інформація про відсутність місця ви дан ня (б. м.)
на ле жить до зо ни вихідних да них і заз на чаєть ся в ок ре мих дуж ках).

Таб ли ця 1
Пе релік при пи са них дже рел інфор мації

3.6. Мо ва бібліог рафічно го опи су має відповіда ти мові вихід-
них відо мос тей до ку мен та.

3.7. При скла данні бібліог рафічно го опи су в усіх зо нах та еле -
мен тах  зас то со ву ють ско ро чен ня. Не  ско ро чу ють :
t будь-які назви у будь-якій зоні (за винятком випадків,

коли скорочення є в джерелі інформації);
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t еле мент «За галь не поз на чен ня ма теріалу»;
t відо мості, що належать до наз ви, як що во ни скла да ють ся 

з од но го сло ва: посібник, підруч ник, слов ник.  
Ско ро чен ня ма ють відповіда ти ви мо гам ДСТУ 3582:2013

«Інфор мація та до ку мен тація. Бібліографічний опис. Ско ро чен ня
слів ук раїнською мовою. За гальні ви мо ги та пра ви ла», ГОСТ
7.11–78 «СИ БИД. Сок ра ще ние слов сло во со че та ний на иност ран -
ных ев ро пейс ких язы ках в биб ли ог ра фи чес ком опи са нии» та
ГОСТ 7.12–93 «СИ БИД. Биб ли ог ра фи чес кая за пись. Сок ра ще ние
слов на рус ском язы ке. Об щие тре бо ва ния и пра ви ла».  

УВА ГА! Ос таннім ча сом в оформ ленні бібліографічних описів у
на у ко вих роботах по ши ри ла ся прак ти ка вжи ван ня не нор ма -
тив них ско ро чень слів, прий ня тих в елект рон них до ку мен тах
ВАКу Ук раїни (табл. 2). 

Таб ли ця 2

За у ва ж мо, що ско ро чен ня кан ди дат — к.; док тор — д.,
на ук — н., які зап ро по но вані ВАКом Ук раїни, є ви нят ком і об -
ме жуєть ся ли ше текс та ми ма теріалів атес таційних справ 
ВА Ку. Це зу мов ле не тим, що ВАКом Ук раїни роз роб ле но та
впро вад же но сис те му аналізу ди сер таційних робіт, інфор -
маційною ба зою якої є елект ронні варіан ти до ку ментів атес -
таційних справ. Уво дя чи відо мості до пев них файлів цієї ба зи,
потрібно конт ро лю ва ти кількість уве де них сим волів. Са ме то -
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му ВАК Ук раїни ви ма гає ско ро чу ва ти наз ви на у ко вих сту -
пенів у до ку мен тах атес таційних справ, які по да ють ся до 
ВА Ку інак ше, ніж це вста нов ле но держстан дар том. От же,
такі ско ро чен ня зас то со ву ють ся для зруч ності вве ден ня да них
ли ше до ба зи да них ВА Ку (лист пер шо го зас туп ни ка го ло ви
ВАК Ук раїни від 24.03.05 за № 02-76-05/ 947 п. Р. В. Бой ка та
ди рек то ра Книж ко вої па ла ти Ук раїни п. М. І. Сен чен ка). 

При скла данні бібліог рафічних за писів потрібно ке ру ва ти ся
ви мо га ми за галь но дер жав но го ДСТУ 3582–97 «Інфор мація та
до ку мен тація. Ско ро чен ня слів в ук раїнській мові у бібліо-
г рафічно му описі. За гальні ви мо ги та пра ви ла».

3.8. Як що в до ку менті є по мил ки, що не зміню ють зна чен ня
текс ту, відо мості в бібліог рафічно му описі по да ють у вип рав ле но -
му виг ляді й не пи шуть про вип рав лен ня. Сим во ли, що не мож ли -
во відтво ри ти дос туп ни ми поліграфічни ми за со ба ми, заміню ють
еквіва лен та ми у виг ляді літер чи слів, бе ру чи їх у квад ратні 
дуж ки. 

По мил ки, що зміню ють текст, а та кож усі по мил ки у прізви -
щах, ініціалах осіб, які бра ли участь у ство ренні кни ги, по да ють
у бібліог рафічно му описі без змін. Після них у квад рат них дуж -
ках заз на ча ють пра виль не на пи сан ня зі сло вом «тоб то»: 

... / за ред. Г. [тоб то Т.] С. Гу бен ко . — Xарків : Фоліо, 3007 [тоб то 2007].

4. Од норівне вий бібліог рафічний опис

4.1. Струк ту ра та склад од норівне во го  
бібліог рафічно го опи су

Од норівне вий бібліог рафічний опис скла даєть ся із пе реліче -
них у табл. 3  зон та еле ментів (фа куль та тивні еле мен ти виділе но
кур си вом), які по да ють  у при пи саній послідов ності та з при пи са -
ною пунк ту ацією.  

Поз на чені зіроч кою еле мен ти і зна ки при пи са ної пунк ту ації,
які їм пе ре ду ють, мо жуть пов то рю ва ти ся в описі. 

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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Однорівневий бібліографічний опис

Залежно від повноти бібліографічного опису, останній може
мати різну кількість елементів. При складанні повного бібліо-
г рафічного опису ви ко рис товують усі обов’язкові та факульта-
тивні елементи, короткого — лише обов’яз ко ві еле менти, а роз -
ши ре ного — обов’яз ко ві й част ко во фа куль та тив ні. 

Наприклад: 
Схема повного бібліографічного опису*: 

Ос нов на наз ва [За галь не поз на чен ня ма теріалу] = Па ра лель на наз ва :
відо мості, що стосуються назви / перші відо мості про ав то р ство чи
відповідальність ; відомості про інших осіб чи ус та но ви, які не суть інте -
лек ту аль ну відповідальність за ви дан ня. — Відо мості про пов торність ви -
дан ня / відомості про відповідальність за пов тор не ви дан ня, додаткові
відомості про повторне видання. — Зо на спе цифічних відо мос тей. — Місце
ви дан ня : Назва (ім’я) видавця, рік видання. — Специфічне позначення
матеріалу та обсяг : інші відомості про фізичну характеристику ; 
розмір + відомості про супровідний матеріал. — (Основна назва серії чи
підсерії ; №, т.). — Примітки. — Міжнародний стан да рт ний но ме р =
ключова назва : умови доступності та (або) ціна.

Повний бібліог рафічний опис:

Вер ба Г. В. Гра ма ти ка су час ної англійсь кої мо ви [Текст] = Modern English
Grammar : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Верба ; Київ. нац.
ун�т ім. Та ра са Шев чен ка, Ін�т міжна род. відно син ; [за ред. Д. М. Фе да -
ка]. — Вид. 2-ге [пе ре робл. і до повн.]. — Київ : Знан ня, 2009. — 158 с. : іл., 
табл. + 1 елект рон. опт. диск. — (Бібліоте ка пра воз нав ця). — Бібліогр.: 
с. 152–157 (32 наз ви). — 3 000 пр. — ISBN 978–966– 580–236–5 :
безкошт. для студ. ін�ту.

Розширений бібліографічний опис:

Вер ба Г. В. Гра ма ти ка су час ної англійсь кої мо ви : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / Г. В. Верба ; Київ. нац. ун�т ім. Та ра са Шев чен ка, 
Ін�т міжна род. відно син ; [за ред. Д. М. Фе да ка]. — Вид. 2-ге [пе ре робл. і
до повн.]. — Київ : Знан ня, 2009. — 158 с. — (Бібліоте ка пра воз нав ця). 

Короткий бібліог рафічний опис:

Вер ба Г. В. Гра ма ти ка су час ної англійсь кої мо ви / Г. В. Вер ба. — Вид. 2-ге [пе -
ре робл. і до повн.]. — Київ : Знан ня, 2009. — 158 с. — (Бібліоте ка пра воз нав -
ця).

* Факультативні елементи у прикладах виділено напівжирним
накресленням.
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Таблиця 3

Зони бібліографічного
опису

Знаки
припи�
саної
пунк-
туації

Елементи зон
бібліографічного опису

Зона назви 
та відомоcтей 
про відповідальність

Основна назва

[] Загальне позначення матеріалу

* = Паралельна назва

* :
Відомості,  що  стосуються 
назви

Відомості про відповідальність

/ Перші відомості

* ; Наступні відомості

Зона видання
Відомості про видання

* =
Паралельні відомості 
про видання

Відомості про відповідальність, 
що  стосуються видання

/ Перші відомості
* ; Наступні відомості

* , Додаткові відомості про видання

Відомості про відповідальність, 
що  стосуються додаткових
відомостей про видання

/ Перші відомості

* ; Наступні відомості

Зона специфічних
відомостей

Зона  вихідних даних
Місце видання, розповсюдження

Перше місце видання

* ; Наступне місце видання

* :
Назва (ім’я) видавця, 
розповсюджувача

[]
Відомості про функції видавця,
розповсюджувача  тощо

,
Дата (рік) видання, 
розповсюдження

* ( Місце виготовлення
* : Назва (ім’я) виготівника

,) Дата (рік) виготовлення

Перелік зон та елементів бібліографічного опису*
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Закінчення табл. 3

Зони бібліографічного
опису

Знаки
припи�
саної
пунк-
туації

Елементи зон
бібліографічного опису

Зона  фізичної
характеристики

Специфічне позначення
матеріалу та обсяг

:
Інші відомості 
про фізичну характеристику

; Розмір

* +
Відомості про супровідний 
матеріал

Зона серії (
Основна  назва серії 
або підсерії

* =
Паралельна назва серії 
або підсерії

* :
Відомості, що стосуються назви
серії або підсерії
Відомості про відповідальність,
що стосуються серії або підсерії

/ Перші відомості

* ; Наступні відомості

,

Міжнародний стандартний 
номер серіального видання
(ISBN), наданий цій серії 
або підсерії 

;)
Номер випуску серії 
або підсерії

Зона приміток

Зона стандартного
номера (або його
альтернативи)
та умов доступності

Стандартний номер 
(або його альтернатива)

= Ключова назва

* :
Умови доступності 
та (або) ціна

( )
Додаткові відомості 
до елементів зони

* Факультативні елементи у таблиці виділено курсивом. Елементи, по-
з на чені зіроч кою, і зна ки при пи са ної пункту ації, які їм пе ре ду ють, мо -
жуть пов то рю ва ти ся в бібліографічному описі.
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Ува га! У спис ках використаних дже рел до на у ко вих робіт
варто використовувати розширений бібліографічний опис із
зазначенням таких факультативних елементів, як відо мості,
що стосуються наз ви, та відомості про інших осіб чи ус та но -
ви, які не суть інте лек ту аль ну відповідальність за ви дан ня,
оскільки вони є важ ли вими для пра виль ної іден тифікації до ку -
мен та. Крім то го, ці фа куль та тивні еле мен ти по да но й у зап ро -
по но ва них ВА Ком «Прик ла дах оформ лен ня бібліог рафічно го
опи су у спис ку дже рел, який на во дять у ди сер тації, і спис ку
опубліко ва них робіт, який на во дять в ав то ре фе раті» [17]. 

4.2. Зо на наз ви та відо мос тей  про відповідальність

4.2.1. Ос нов на наз ва
Пер шим еле мен том опи су є ос нов на наз ва до ку мен та. 

Її на во дять у то му виг ляді, в яко му во на по да на в до ку менті, в тій
самій послідов ності і з ти ми са ми ми зна ка ми. Ос нов ну наз ву, яка
скла даєть ся з декіль кох вис ловів, в описі на во дять у тій
послідов ності, що й у книзі, зі збе ре жен ням розділо вих знаків.
Як що розділо вих знаків не має, наз ви відок рем лю ють крап кою:

Городенко Л. Системи верстки. QuarkXPress. Adobe Page Maker. Adobe
In Design : практ. посіб. для студ. ін-тів (ф-тів) журналістики і від-нь видавн.
справи та редагування / Леся Городенко. — 2-ге вид., стер. — Київ : Паливо-
да А. В., 2007. – 520 с. 

Скла дан ня бібліог рафічно го за пи су під наз вою (без за го лов ка)
оз на чає, що пер шим еле мен том бібліог рафічно го за пи су бу де
наз ва ви дан ня.

За пис  під наз вою скла да ють на:
t ви дан ня творів  4-х і біль ше ав торів,
t ав торські тво ри, в яких ав торів не заз на че но і не вста нов ле -
но;
t збірки творів різних ав торів, що ма ють за галь ну наз ву;
t ан то логії, аль ма на хи, збірки ста тей;
t слов ни ки, роз мов ни ки, ен цик ло педії, довідни ки, путівни -
ки, бібліог рафічні ви дан ня;
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t збірки за дач, прак ти ку ми, хрес то матії, нав чаль но-ме то -
дичні посібни ки, інструкції, ре ко мен дації, пра ви ла (окрім ви -
дань, що ма ють ав торсь ке оформ лен ня);
t усі ви ди ви дань, в яких осо би, які відповіда ють за ви дан -
ня, на ве дені зі сло ва ми, що виз на ча ють фор му їх участі: ав тор
текс ту, упо ряд ник, ав тор-упо ряд ник, зібрав, ук лав, упо ряд -
ку вав, підго ту вав то що.

4.2.2. За галь не поз на чен ня ма теріалу

4.2.2.1. За галь не поз на чен ня ма теріалу — це но вий еле мент,
який упер ше вве де но до зо ни наз ви і відо мос тей про відпо-
відальність. Він — фа куль та тив ний і по да ва ти йо го доціль но 
ли ше в описі для інфор маційних ма сивів, що вміщу ють відо -
мості про до ку мен ти різних видів. 

За галь не поз на чен ня ма теріалу по да ють в ус та нов леній
формі, виби ра ю чи із зап ро по но ва но го в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
спис ку ли ше один термін:

Пе ре ва гу відда ють поз на чен ню фізич ної фор ми, в якій пред-
с тав ле но ма теріал. Нап рик лад, як що кар тог рафічний до ку мент
предс тав ле но у виг ляді елект рон но го ре сур су, то як за галь не по-
з на чен ня ма теріалу обирають «елект рон ний ре сурс».

Для англомовних видань зазначають поданий у дужках
еквівалент англійською мовою.

4.2.2.2. За галь не поз на чен ня ма теріалу по да ють відра зу після
ос нов ної наз ви з ве ли кої літе ри у квад рат них дуж ках:

Хорові твори світової класики для дитячого та жіночого хору [Ноти] : навч.
репертуар. посіб. / уклад. І.  О. Зеленецька. — Київ : НПУ ім. М. П. Дра-
гоманова, 2006. — 134 с.
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Однорівневий бібліографічний опис

t Віде о за пис (videorecording)
t Зву ко за пис (sound recording)
t Об ра зот вор чий ма теріал (graphic)
t Кар ти (cartographic material)
t Комп лект (kit)
t Кінофільм (motion picture)
t Мікро фор ма (microform)

t Муль ти медіа (multimedia)
t Но ти (music)
t Пред мет (object)
t Ру ко пис (manuscript)
t Текст (text)
t Шрифт Брай ля (braille)
t Елект рон ний ре сурс 

(electronic resource)

Metod rekom standart 5 vid:Metod rekom standart 5 vid.qxd  03.12.2018  13:28  Page 23



Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт

24

4.2.3. Па ра лель на наз ва

Па ра лель на наз ва як еквіва лент ос нов ної наз ви іншою мо -
вою чи в іншій графіці має такі ж фор ми та пра ви ла на ве ден ня,
що й ос нов на наз ва. Па ра лельній назві пе ре дує знак рівнос-
ті (=): Праці з аналізу та ге о метрії = Proceedings on analysis and geometry.

Па ра лель ну наз ву, заз на че ну не у при пи са но му дже релі
інфор мації, або відо мості про неї, по да ють ли ше у примітках або
вза галі опус ка ють.

4.2.4.  Відо мості, що стосуються наз ви

4.2.4.1. Відо мості, що стосуються наз ви, містять інфор ма-
цію, яка розк ри ває і по яс нює ос нов ну наз ву. Ці відо мості на ве де -
но на ти туль но му ар куші або іншо му дже релі інфор мації.

До них на ле жать:

t інша наз ва тво ру, яку дав ав тор або ви да вець;

t по яс нен ня змісту кни ги, що конк ре ти зує ос нов ну назву;

t ха рак те рис ти ка ви ду ви дан ня, літе ра тур но го жан ру;

t заз на чен ня чи таць кої ад ре си;

t відо мості про ви дан ня, яке є пе рек ла дом (як що не має прізви -

ща пе рек ла да ча);
t відо мості про зат ве рд жен ня і на бут тя чин ності.

Якщо у виданні є кіль ка груп відо мос тей, що  належать до
наз ви, їх подають у такій послідов ності: спо чат ку інша наз ва
тво ру, потім — по яс нен ня змісту кни ги, ха рак те рис ти ка ви ду
ви дан ня і т. д.

4.2.4.2. Відо мості, що стосуються наз ви, на во дять після ос -
нов ної та па ра лель ної наз ви з ма лої літе ри, пе ред ни ми став лять
знак «двок рап ка»:

Пра во ва інфор ма ти ка : навч. посіб. ... 

УВА ГА! Як що відо мості, що стосуються наз ви, скла да ють ся 
з од но го сло ва (довідник, ен цик ло педія, підруч ник, по-
сібник), їх не ско ро чу ють: 
Різун В. В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун. — Київ : Либідь,
1996. — 240 с. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
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4.2.4.3. Відо мості, що стосуються наз ви, мо жуть бу ти різно-
рідни ми або од норідни ми. 

Між різнорідни ми відо мос тя ми чи гру па ми різнорідних відо -
мос тей став лять знак «двок рап ка»:

Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні : історія та сучасний стан :
навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. — Львів : Світ, 2002. — 267 с. 

Од норідні відо мості, що стосуються наз ви, розділя ють між со -
бою ти ми са ми ми розділо ви ми зна ка ми, які є у дже релі інфор -
мації. 

Як що у дже релі інфор мації од норідні відо мості  розділе но
крап ка ми, в описі їх по да ють че рез ко му з ма лень кої літе ри, 
що пов’яза но з но ви ми пра ви ла ми вжи ван ня ма лих і ве ли ких
літер:  

у книзі:                                                 в описі:

Журавлики 
Казки. Вірші. Оповідання.

Як що у дже релі інфор мації не має розділо вих знаків, од -
норідні відо мості та кож розділя ють ко ма ми:

у книзі:                                                 в описі:

Видавничий бізнес

Досвід
Проблеми 
Перспективи

4.2.4.4. В опи сах ди сер тацій та ав то ре фе ратів ди сер тацій відо -
мості, що стосуються наз ви, мож на по да ва ти як у ско ро ченій,
так і в повній формі:

Ско ро че на фор ма: дис. ... канд. філол. на ук : 10.01.08. 

Пов на фор ма: ав то реф. дис. на здо бут тя на ук. сту пе ня д-ра іст. 
на ук : спец. 07.00.08 «Кни гоз н., бібліоте коз н., бібліог ра фоз н.».

УВА ГА! При описі ав то ре фе ратів Книж ко ва па ла та Ук раїни за-
з на чає відо мості, що стосуються наз ви, у повній формі [11]. Пов -
ну фор му, спи ра ю чись на прик ла ди Книж ко вої па ла ти, про по -
нує й ВАК Ук раїни [17]. Вод но час в описі ди сер тацій у тих са -
мих прик ла дах ВА Ку по да но ско ро че ну фор му відо мос тей, що
стосуються наз ви.

25

Однорівневий бібліографічний опис

Видавничий бізнес :  досвід,
проб ле ми, перспективи

Журавлики : казки, вірші,
оповідання 
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Оскільки відо мос ті, що стосуються наз ви, є факультативним
елементом, і з ме тою уніфікації ре ко мен дуємо по да ва ти їх у
ско ро че ній фор мі в описах ав то ре фе ратів та ди сер тацій.

4.2.5. Відо мості про відповідальність 

4.2.5.1. Відо мості про відповідальність уміщу ють інфор мацію
про осіб та ор ганізації, які бра ли участь у ство ренні інте лек ту аль -
но го, ху дожнь о го чи іншо го змісту тво ру, що є об’єктом опи су. 

4.2.5.2. Пер шим відо мос тям про відповідальність пе ре дує
навскісна рис ка (/), нас тупні відо мості відок рем лю ють ся крап -
кою з ко мою.

4.2.5.3. Од норідні відо мості або відо мості про кіль кох осіб чи
ор ганізації, що ста нов лять один вид відповідаль ності, відок рем -
лю ють ся один від од но го ко ма ми:

Віталій Кар пен ко — ре дак тор, публіцист, на у ко вець : бібліогр. по каж ч. та
ма теріали (ста ном на 1 січня 2005) / Київ. нац. ун-т ім. Та ра са Шев чен ка,
Ін-т жур налісти ки ; на ук. ред. Ми ко ла Ти мо шик ; упо ряд. Оле на Ле бедєва-
Гу лей. — Київ, 2005. — 157 с. — (Серія «Бібліографічні покажчики»).

4.2.5.4. При описі ви дань, які ма ють прізвища ав торів, відо -
мості про відповідальність на во дять у такій послідов ності:
t відо мості про ав то ра (ав торів);
t відо мості про інших осіб (ук ла дачі, упо ряд ни ки, ре дак то -
ри, пе рек ла дачі, ху дож ни ки то що);
t відо мості про ор ганізацію, від імені якої дру куєть ся ви дан -
ня;
t відо мості про інші ор ганізації, за учас тю яких дру куєть ся
ви дан ня:
Аза ро ва Л. Є. Прак тич ний курс ук раїнсь кої мо ви для слу хачів ІнДП : навч.
посіб. / Л. Є. Аза ро ва, Л. В. Гор чинсь ка, З. П. Кор жен ко ; ред. А. С. Герд ;
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінни ця : ВНТУ, 2006. — 104 с.

4.2.5.5. При скла данні опи су на кни гу, що ви да на без заз на -
чен ня прізвища ав то ра (збірки, бібліог рафічні по каж чи ки то -
що), вар то дот ри му ва ти ся та кої послідов ності еле ментів: 
t відо мості про ор ганізації, які відповідальні за ви пуск;
t відо мості про осіб, які бра ли участь у підго товці ви дан ня: 
Австралія : навч. посіб. до кур су «Країноз на в ство» / Ніжин. держ. ун-т 
ім. Ми ко ли Го го ля ; ук лад. Н. М. Жил ко, В. П. Ко вален ко. — Ніжин : НДУ,
2006. — 144 с. 

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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4.2.5.6. Відповідно до ос нов них прин ципів ISBD відо мості у
бібліог рафічно му описі тре ба на во ди ти так, як по да но у дже релі
інфор мації. 

УВА ГА! За ста ри ми нор ма ми прізвища ав торів тво ру, які заз на -
чені в за го лов ку бібліог рафічно го за пи су, не на во ди ли у відо -
мос тях про відповідальність. Згідно з ви мо га ми чин но го стан -
дар ту перші відо мості про відповідальність обов’яз ко во заз на -
ча ють, навіть як що во ни збіга ють ся із за го лов ком. От же, при
описі ви дан ня од но го ав то ра, йо го прізви ще пов то рю ють у відо -
мос тях про відповідальність, нез ва жа ю чи на те, що во но вже є
у за го лов ку. Слід та кож вра хо ву ва ти, що відо мості про ав то ра
по да ють у тій формі, в якій во ни подані на ти туль но му ар куші
ви дан ня: прізви ще та ініціали; ініціали та прізви ще; пов не ім’я
та прізви ще то що:  Ав силь чук В. Світ каз ко вий та не ви га да ний :  оповідан -
ня / Віктор Ав силь чук. — Тернопіль : Бог дан, 2008. — 47 с. 

4.2.5.7.  При описі творів двох або трь ох ав торів прізви ще пер -
шо го ав то ра пи шуть у за го лов ку, а потім у зоні відповідаль ності
пе релічу ють усіх ав торів:

Ти мо шик М. Історія од но го жур налістсь ко го кур су в ме му а рах, що ден ни -
ках, інтерв'ю, за маль ов ках, за пис ках, есе ях, до ку мен тах, світли нах : [навч.
посіб.] / Ми ко ла Ти мо шик, Га ли на Да цюк, Ка те ри на Та ран. — Київ : На ша
куль ту ра і на у ка, 2008. — 478 с.

4.2.5.8. Як що осіб і (чи) ор ганізацій чо ти ри та біль ше,
кількість відо мос тей про відповідальність, що на во дить ся, виз на -
чає бібліог ра фу ю ча ор ганізація.  В описі мо жуть по да ва ти ся відо -
мості про всіх осіб і (чи) всі ор ганізації, заз на чені у дже релі інфор -
мації. Як що потрібно ско ро ти ти їхню кількість, мож на об ме жи ти -
ся заз на чен ням пер шо го з кож ної гру пи із до да ван ням у квад рат -
них дуж ках ско ро чен ня [та ін.] або йо го еквіва лен та [et al]. 

Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України : наук. видан-
ня / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко, Я. В. Коваль, 
О. С. Новоторов, М. М.  Паламарчук ; НАНУ ; Рада з вивчення продук-
тивних сил України. — Київ : РВПС України, 1999. — 716 с. 

або
Фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя мо лоді : навч.-ме тод. посіб. для
працівників соц. служб для сім'ї, дітей та мо лоді / Т. В. Бон дар [та ін.]. —
Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Фор му ван ня здо ро -
во го спо со бу жит тя мо лоді» : у 14 кн. ; кн. 13).

27

Metod rekom standart 5 vid:Metod rekom standart 5 vid.qxd  03.12.2018  13:28  Page 27



4.3. Зо на ви дан ня

4.3.1. Відповідно до ви мог но во го стан дар ту в зоні ви дан ня по -
ряд ко вий но мер ви дан ня не ви но сить ся на пер ше місце, як це бу -
ло раніше. Відо мості на во дять у фор му лю ван нях і послідов ності,
по да них у дже релі інфор мації:  Вид. 2-ге            2-ге вид.

4.3.2. До дат кові відо мості про ви дан ня (вип рав ле не, до пов не -
не, сте ре о тип не, зміне не то що) зазначають після порядкового
номера видання через кому:  Вид. 2-ге, пе ре робл. і до повн. 

4.3.3. Відо мості про відповідальність подають у зоні ви дан ня
тіль ки, як що во ни належать до но во го, зміне но го ви дан ня:

4.4. Зо на спе цифічних відо мос тей

4.4.1. Зо на спе цифічних відо мос тей є но вою для за галь но го пе -
реліку і вміщуєть ся в описі після зо ни ви дан ня. Во на зас то со -
вуєть ся в описі об’єктів, що є особ ли вим ти пом публікацій або
розміщені на спе цифічних носіях, а са ме: 
t кар тог рафічні  ви дан ня;
t нотні ви дан ня;
t серіальні ви дан ня; 
t стан дар ти і технічні умо ви; 
t па тентні до ку мен ти;
t елект ронні ре сур си.

4.4.1.1. При описі кар тог рафічних видань ця зо на на зи ваєть -
ся зо ною ма те ма тич ної ос но ви. У ній заз на ча ють масш таб, кар -
тог рафічну про екцію, ко ор ди на ти, відо мості про епо хи в зо ря -
них кар тах:

Європа. Політична карта / уклад. та підгот. до друку ДНВП «Картографія»
2005 р. — Перевид. 2006 р. — 1:12 000 000, в 1 см 220 км. — Київ :
Картографія. — 1 к. : кольор. ; 44х53 см.

4.4.1.2. При описі  нот них видань у зоні спе цифічних відо мос -
тей по да ють відо мості про фор му вик ла ду нот но го текс ту: пар ти -
ту ри, партії (го ло си), ди рекціони:

Котюк Б. Domenico-sonate in D & in C : для дуету цимбалів : з коментаря-
ми / Богдан Котюк. — Партитура і голоси. — Львів : Афіша, 2007. —
1 партит. (41 с.), 2 партит. (6 с.).

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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4.4.1.3. Для серіаль них видань зо ною спе цифічних відо мос -
тей є ну ме рація. У ній заз на ча ють інфор мацію про пер ший та ос -
танній но ме ри, які вийш ли дру ком, і  (або) да ти по чат ку та при -
пи нен ня існу ван ня серіаль но го до ку мен та, а та кож про пе рер ви
у ви данні, зміни та по нов лен ня ну ме рації. 

За леж но від спо со бу ну ме рації серіаль но го до ку мен та за пис у
зоні мо же по чи на ти ся з но ме ра (циф ро ве  поз на чен ня) або з ро ку
(хро но логічне поз на чен ня). 

При хро но логічній ну ме рації заз на ча ють спо чат ку рік, а
потім но мер: 2007, чис ло 1. Да ти на во дять у та ко му по ряд ку: рік,
місяць, день і місяць: 2007, січень; 2007, 14 трав ня.

Ро ки публікації пер шо го та ос тан нь о го но ме ра опус ка ють, як -
що во ни збіга ють ся із ро ка ми, заз на че ни ми у зоні вихідних да них. 

Як що в до ку менті предс тав ле но і циф ро ве, і хро но логічне по-
з на чен ня, то циф ро ве поз на чен ня по да ють пе ред хро но логічним.

При пе рер вах у ну ме рації, а та кож при її по нов ленні подають
обид ва ря ди ну ме рації, розділя ю чи їх крап кою з ко мою:  Вип. 1
(1990) — 12 (1995) ; т. 1 (1996) — 5 (2000).

Ува га! При описі серіаль но го до ку мен та, що при пи нив існу -
ван ня, пер ший та ос танній но ме ри і (або) да ти по чат ку та при -
пи нен ня існу ван ня серіаль но го до кумен та спо лу ча ють зна ком
ти ре. При описі серіаль но го до ку мен та, що про дов жує дру ку -
ва ти ся, заз на ча ють пер ший но мер і (або) да ту йо го ви хо ду у
світ і за ли ша ють інтер вал у чо ти ри проміжки:

Вісник Книж ко вої па ла ти : на ук.-практ. журн. / зас нов ник, ви да вець і ви -
готівник «Дер жав на на у ко ва ус та но ва «Книж ко ва па ла та Ук раїни». — 1996,
серп. —    . — Київ, 1996 —    . — Щомісяч ник. 

4.4.1.4. При описі стан дартів і технічних умов у зоні спе -
цифічних відо мос тей заз на ча ють: 
t раніше чин ний до ку мент, на заміну яко го прий ня то об’єкт
бібліог рафічно го опи су: На заміну ГОСТ 7.4–86. Ця інфор -
мація не по даєть ся, як що стан дарт є но вим,  ана логів яко му в
Ук раїні ще не бу ло;
t да ту на бут тя чин ності: сло ва «Чин ний від» та  рік, місяць і
чис ло, які розділя ють ся зна ком «ти ре» без проміжків: Чин -
ний від 2009–01–01.
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t термін дії стан дар ту (як що він чітко обу мов ле ний стан дар -
том).
Усі заз на чені відо мості заз ви чай бе руть ся у квад ратні дуж ки,

оскіль ки інфор мація про раніше чинні стан дар ти, да та на бут тя
чин ності, термін дії стан дар ту по да ють ся у вступі та на першій
сторінці стан дар ту, які не є при писа ни ми дже ре ла ми інфор -
мації. 

Пер ша гру па відо мос тей пи шеть ся  з ве ли кої літе ри, а наступ-
ні — з ма лої, че рез крап ку з ко мою:

Ви дан ня. Вихідні відо мості : ДСТУ 4861:2007. — [На заміну ГОСТ 7.4–86 ;
чин ний від 2009–01–01]. — Київ : Держспо жи вс тан дарт Ук раїни, 2009. — 
45 с. — (Національні стан дар ти Ук раїни).

4.4.1.5. При описі па те нт них до ку ментів у зоні спе цифічних
відо мос тей подають:
t реєстраційний но мер за яв ки на па те нт ний до ку мент; 
t да ту йо го по дан ня; 
t да ту публікації і (чи) відо мості про офіційне ви дан ня, в яко -
му опубліко ва но відо мості про па те нт ний до ку мент; 
t відо мості про кон венційний пріори тет; 
t да ту по дан ня за яв ки, но мер і наз ву країни кон венційно го
пріори те ту (наз ву країни по да ють у круг лих дуж ках). 
У цій зоні мож на заз на ча ти індек си національ ної па те нт ної
кла сифікації:

Мінеральна добавка для жуйних тварин : пат. 6178 Україна, МПК С 1 А 23 
К 1/ 175 / Мельничук Д. О., Кулик М. Ф., Величко І. М., Овсієнко  А. І., Гав-
рилюк Л. М., Легеза В. М., Вовк Т. В., Нещерей В. Ф., Соболєв В. П. ; заявник
і власник Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. — 
№ 94270965 ; заявл. 03.06.91 ; опубл. 29.12.94, Бюл. № 8-1. — 8 с. 

4.4.1.6. При описі елект рон них ре сурсів зо ною спе цифічних
відо мос тей є зо на ви ду й об ся гу ре сур су, в якій заз на ча ють вид ре -
сур су і відо мості про йо го об сяг. 

Вид ре сур су виз на чаєть ся ви дом уміще ної в нь о му інфор мації,
приз на че ної для сприй нят тя лю ди ною:
t елект рон. дані; 
t елект рон. прогр.;
t елект рон. дані і прогр.

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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У виді ре сур су мо же по да ва ти ся інфор мація про конк рет ний
вид  елект рон них да них чи прог рам:
t елект рон. текст. дані; 
t елект рон. граф. дані;
t елект рон. відеодані;
t електрон. зв. дані;
t елект рон. журн.;
t елект рон. кар тогр. дані; 
t елект рон. прик лад на прогр.; 
t елект рон. по шу ко ва прогр. 

Сло во «елект ронні» доз во ляєть ся опус ка ти, як що в описі є за -
галь не поз на чен ня ма теріалу — «Елект рон ний ре сурс»:

Бібліог рафічний за пис. Бібліог рафічний опис. За гальні ви мо ги та пра ви ла
скла дан ня (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 : [пре зен тація] / 
На у к.-бібліог р. відділ НПБ Ук раїни. — Елект рон. дані і прогр. 
(19 слайдів). — Київ : НПБ Ук раїни, [2008]. — Ре жим дос ту пу:
profy.nplu.org/!site/files/400/gost7-1-06.ppt (дата звернення: 17.05.09). —
Наз ва з ек ра на.
або

Бібліог рафічний за пис. Бібліог рафічний опис. За гальні ви мо ги та пра ви ла
скла дан ня (ГОСТ 7.1—2003, IDT) [Елект рон ний ре сурс] : ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 : [пре зен тація] / На у к.-бібліог р. відділ НПБ Ук раїни. — Дані і
прогр. (19 слайдів). — Київ : НПБ Ук раїни, [2008]. — Ре жим дос ту пу:
profy.nplu.org/!site/files/400/gost7-1-06.ppt (дата звернення: 17.05.09). —
Наз ва з ек ра на.

Інфор мація про вид ре сур су бе реть ся з при пи са них дже рел або
фор му люєть ся са мостійно на ос нові аналізу ре сур су та подається
без квад рат них ду жок.

Відо мості про об сяг ре сур су заз на ча ють ся у круг лих дуж ках
після ви ду ре сур су: елект рон. дані (33 фай ла), електрон. відеодані
(1 файл : 5:17 хв.).

4.5. Зо на вихідних да них

4.5.1. Як що заз на че но декіль ка місць ви дан ня, по да ють наз ву,
виділе ну поліграфічним спо со бом чи вка за ну пер шою в дже релі
інфор мації, а інші  поз на ча ють ско ро чен ням «[та ін.]»:  . — Київ [та ін.]. 
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За пот ре би мо жуть бу ти на ве дені наз ви дру го го й нас туп но го
місць ви дан ня, які відділя ють ся крап кою з ко мою: . — Київ ; Львів.

4.5.1.1. Як що місце ви дан ня точ но не вста нов ле но, подають
мож ли ве місце ви дан ня зі зна ком пи тан ня:

. — [Н. Нов го род?]                 . — [Berlin?]

4.5.1.2. Як що не має відо мос тей про місце ви дан ня,  у квадрат -
них дуж ках мож на заз на чи ти наз ву країни або ско ро чен ня 
[б. м.], чи йо го еквіва лент ла тинсь кою [s. l.].

.— [Ук раїна]                . — [Б. м.]             . — [S. l.]

Ува га!  Відповідно до ви мог чин но го стан дар ту ДСТУ
3582:2013 у бібліог рафічно му описі наз ви місця ви дан ня не
ско ро чу ють  заради уникнення плу та ни ни, що ви ни кає че рез
од на ко ве ско ро чен ня де я ких міст (Л. — Ленінград та Львів), 

4.5.1.3. Не по да ють місце ви дан ня для не о публіко ва них до ку -
ментів — ру ко писів, не ви да них чи не о публіко ва них  віде о ма -
теріалів і фільмів, не опрацьованих зву ко за писів, не о публіко ва -
них фондів то що. Ско ро чен ня  [б. м.] у цих ви пад ках та кож не
заз на ча ють.

4.5.2. Відо мості про ви дав ця за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ма ють
ста тус обов’яз ко во го еле мен та. Їх по да ють так, як во ни заз на чені
в при пи са но му дже релі інфор мації. Відо мості про ви дав ничі
функції ор ганізації, ви ра жені сло ва ми «ви дав ни цт во», «ви дав -
ни чий дім», «ви дав ни ча ор ганізація», «ви да вець» то що не заз на -
ча ють, як що є те ма тич на наз ва, але зберіга ють, як що ім’я (най -
ме ну ван ня) ви дав ця і ці сло ва гра ма тич но пов’язані:

У дже релі інфор мації:                     В описі:

Ви дав ни чий дім «Ін Юре»                 : Ін Юре

Ви дав ни цт во Євро пейсь ко го            Ви д- во  Євро пейсь ко го
універ си те ту                                      ун- ту

4.5.2.1. Відо мості про фор му влас ності ви дав ця, роз пов сю-
д жу ва ча (АТ, ВАТ, ТОВ, ЗАТ, LTD, Inc то що), в описі не по да ють:

У дже релі інфор мації:                                    В описі:

ТОВ «Алер та»                                                   Алер та
РВП «Простір»                                                 Простір

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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Однорівневий  бібліографічний  опис

4.5.2.2. Як що ви да вець — фізич на осо ба, в описі зазначають
йо го прізви ще та ініціали у формі й відмінку, поданих у дже релі
інфор мації: 

. — Київ : Па ли во да А. В.                            . — Київ : В. Кар пен ко

4.5.2.3. Як що є декіль ка груп відо мос тей, що вклю ча ють
місце ви дан ня та ім’я (най ме ну ван ня) ви дав ця, їх зазна ча ють
послідов но й відділя ють один від од но го крап кою із ко мою: .

— Київ : Ге не за ; За поріжжя : Прем’єра

4.5.3. Як да ту ви дан ня по да ють рік публікації до ку мен та, що
є об’єктом опи су. Рік заз на ча ють арабсь ки ми циф ра ми, пе ред
ним став лять ко му. 

Рік видання, навіть якщо відомостей про нього немає,
потрібно встановити хоча б приблизно. У таких випадках дату
видання зазначають у квадратних дужках зі знаком питання:
[1919?].  Позначення «б. р.» в описі не подають. 

Якщо дату видання не вдалося встановити, на її місці пишуть
дату авторського права (копірайту), дату виготовлення (дру-
кування): сор. 1981  ;   друкування 1991.

Ува га!  Як що в до ку менті не має відо мос тей про ви дав ця,
потрібно по да ва ти ско ро чен ня «[б. в.]»: Київ : [б. в.], оскіль ки
відо мості про ви дав ця є обов’яз ко вим еле мен том зо ни
вихідних да них. 
Як що в до ку менті не має інфор мації про місце ви дан ня та ім’я
ви дав ця, в описі мо же бу ти заз на че не місце ви го тов лен ня та
ім’я ви готівни ка. Ці відо мості по да ють у круг лих дуж ках: 
. — [Б. м. : б. в.], дру ку ван ня 1995 (Вінни ця, Вінниц. обл. друк.).

4.6. Зо на фізич ної ха рак те рис ти ки

4.6.1. Першим та обов’язковим елементом зони є специфічне
позначення матеріалу та обсяг, в якому на во дять відо мості про
кількість фізич них оди ниць (арабсь ки ми циф ра ми) та поз на чен -
ня  фізичного носія документа (зо шит, пап ка, аудіокасета, елект-
ронний оптичний диск то що).

4.6.1.1. Відо мості про пагінацію по да ють ти ми циф ра ми
(римсь ки ми чи арабсь ки ми), які ви ко рис та но в об’єкті опи су;
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неп ро ну ме ро вані ар куші пе релічу ють і за пи су ють арабсь ки ми
циф ра ми у квад рат них дуж ках наприкінці пагінації: 379, [4] с.
Не вра хо ву ють і не вво дять до опи су сторінки, на яких розміще -
но рек ла му, сторінок «Для но та ток», «Для за писів», реквізит ну
сторінку то що.

4.6.1.2. У за писі на комп лектні та ар ку шеві текс тові ви дан ня, а
та кож книж кові ви дан ня, які ста нов лять по над од ну фізич ну оди -
ни цю (декіль ка бро шур, па пок), на по чат ку пагінації заз на ча ють
кількість цих оди ниць і спе цифічне поз на чен ня ма теріалу, а потім
у круг лих дуж ках — пагінацію та інші відо мості з по яс нен ня ми:

. — 1 зо шит (28 окр. арк.)

Ува га!  Інші фізичні ха рак те рис ти ки об’єкта опи су: відо мості
про ілюстрації, ма теріал, з яко го ви го тов ле но об’єкт опи су,
про розмір, суп ровідний ма теріал не потрібно заз на ча ти при
описі до ку ментів у спис ку дже рел до на у ко вих робіт, оскіль ки
во ни є фа куль та тив ни ми еле мен та ми бібліог рафічно го опи су.

4.7. Зо на  серії

4.7.1. У зоні серії відповідно до ви мог но во го стан дар ту збіль -
ши ла ся кількість обов’яз ко вих еле ментів. Ста ту су обов’яз ко вих
на бу ли: ос нов на наз ва серії та підсерії, відомості про відпові-
дальність, що стосуються серії або підсерії; Міжна род ний стан -
да рт ний но мер серіального ви дан ня, прис воєний цій серії чи
підсерії (ISSN); но мер ви пус ку серії чи підсерії. Як що ці відо -
мості вка зані у дже релі інфор мації, їх обов’яз ко во потрібно за-
з на ча ти в описі. 

4.7.2. Но мер ви пус ку серії за пи су ють арабсь ки ми циф ра ми у
тій формі, в якій йо го подано в об’єкті опи су. Пе ред но ме ром
став лять крап ку з ко мою:    ; вып. 2     ; 3 (27)     ; № 25/2002.

4.7.3.  При на ве денні декіль кох серій відо мості про кож ну серію
бе руть в ок ремі круглі дуж ки і розділя ють проміжком: . — (Бібліоте -
ка «Пер шо го ве рес ня») (Серія «Я на уроці»)

4.8. Зо на приміток

4.8.1. Зо на приміток уміщує до дат ко ву інфор мацію про об’єкт
опи су, яка не бу ла заз на че на в інших еле мен тах опи су. Відо -

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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мості, що по да ють у зоні, за по зи чу ють з будь-яко го дже ре ла
інфор мації і не бе руть у квад ратні дуж ки. Пе ред кож ною
приміткою став лять знак крап ка і ти ре або примітку роз по чи на -
ють з но во го ряд ка.

Зо на приміток — фа куль та тив на. Проте при скла данні опи су
де я ких до ку ментів ок ремі примітки є обов’яз ко ви ми, нап рик -
лад, примітки про дже ре ло ос нов ної наз ви, про сис темні ви мо ги
при описі елект рон них ре сурсів, відо мості про де по ну ван ня при
описі де по но ва ної на у ко вої ро бо ти:

. — Наз ва з кон тей не ра.

. — Сис тем. ви мо ги: Pentium 100 Mhz, 16 Mb RAM, Windows 95, 98,
2000, XP; MS Word 97 — 2000.
. — Деп. в ДНТБ Ук раїни 17.10.1992, № 1677-УК92.

4.8.2. Послідовність на ве ден ня приміток відповідає послідов -
ності зон та еле ментів опи су, яких належать до примітки. Про те
за пот ре би пер шою мо же бу ти по да но примітку, яка є най важ -
ливішою для по шу ку та іден тифікації до ку мен та. Для серіаль но -
го до ку мен та пер шою мо же бу ти на ве де но примітку про йо го
періодичність чи історію існу ван ня — пе рер ви, по нов лен ня, при -
пи нен ня ви дан ня, для елект рон но го ре сур су — примітку про сис -
темні ви мо ги, ре жим дос ту пу то що.

. — Пе рер ва у вид.: 1941–1998. — По нов ле но у 1999.

4.8.3. Після приміток, що стосуються зон та еле ментів, заз на ча -
ють  за гальні примітки, які належать до об’єкта опи су за га лом.

За гальні примітки мо жуть розк ри ва ти зміст об’єкта опи су,
що є збірни ком творів або комп лек том до ку ментів на кіль кох
носіях; інфор му ва ти про до дат ки, бібліог рафічні спис ки, по каж -
чи ки та інші еле мен ти довідко во го апа ра ту; про нак лад, особ ли -
вості поліграфічно го ви ко нан ня то що.

4.8.4. Як що є дру ко ва на та елект рон на версії ма теріалу, ре ко -
мен дуєть ся в описі дру ко ва но го варіан ту в зоні примітки заз на -
ча ти відо мості про елект рон ну версію, наприклад: 

. — Елект рон. версія. – Ре жим дос ту пу : http://www.gpntb.ru/.

або

. — Доступно також з інтернету: http://www.gpntb.ru/. 
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4.9. Зо на стан да рт но го но ме ра 
(чи йо го аль тер на ти ви) та умов дос туп ності

4.9.1. У зоні стан да рт но го но ме ра (чи йо го аль тер на ти ви) та
умов дос туп ності по да ють Міжна род ний стан да рт ний но мер кни -
ги (ISBN) або Міжна род ний стан да рт ний но мер серіаль но го ви -
дан ня (ISSN), або ж будь-який інший міжна род ний но мер, при-
с воєний об’єктові опи су в ус та нов ле но му по ряд ку. Стан дартні
но ме ри заз на ча ють з прий ня тою аб ревіату рою і при пи са ни ми
проміжка ми й дефіса ми:  ІSBN 966-521-406-3.

УВА ГА! Відповідно до ви мог чин но го стан дар ту Міжнарод ний
стан да рт ний но мер ISBN є обов’яз ко вим еле ментом.  Про те по -
ло жен ня стан дар ту по ши рю ють ся пе ре важ но на ви ко рис тан ня
в елект рон них ка та ло гах, посібни ках дер жав ної бібліог рафії
(«літо пи си») і т. п. Що ж сто суєть ся списків ви ко рис та них дже -
рел, то на явність пев них еле ментів опи су за ле жить, пе ре дусім,
від конк рет но го ціль о во го приз на чен ня спис ку. От же, на на шу
дум ку, не потрібно заз на ча ти ISBN у прик ниж ко вих та прис та -
тей них бібліог рафічних спис ках, у спис ках літе ра ту ри до кур -
со вих, дип лом них робіт, ди сер тацій, тоб то там, де не потрібна
іден тифікація у міжна род но му до ку мен таль но му по тоці. Та кої
ж дум ки дот ри му ють ся й у ВАК Ук раїни, ад же у прик ла дах
оформ лен ня бібліог рафічно го опи су у спис ках дже рел, який на -
во дять у ди сер таціях, ISBN не заз на чаєть ся [17]. Ще од ним ар -
гу мен том на підтве рд жен ня цієї те зи є пункт 1.9 до дат ку 2 до по -
пе реднь о го ГОСТ 7.1–84, в яко му заз на ча ло ся, що на ве ден ня
ISBN та ISSN у бібліог рафічно му по си ланні та в бібліог рафічно -
му спис ку є фа куль та тив ним [7]. Мож на, зви чай но, за пе ре чи ти,
що цей ГОСТ сь о годні не чин ний, про те й інших стан дартів, які
чітко рег ла мен ту ва ли б пра ви ла оформ лен ня бібліог рафічних
описів са ме у прик ниж ко вих і прис та тей них бібліог рафічних
спис ках ми на разі теж не маємо. Вва жа ють «не доціль ним вка -
зу ва ти ISBN у прик ниж ко вих і прис та тей них спис ках, спис ках
до кур со вих і дип лом них робіт, ди сер таційних досліджень то -
що» й фахівці Книж ко вої па ла ти Ук раїни [20].

4.9.2. Крім ISBN, зо на містить й такі  фа куль та тивні еле мен -
ти, як: аль тер на тив ний но мер, клю чо ва наз ва, умо ви дос туп -
ності, які не обов’яз ко во заз на ча ти при бібліог рафічно му описі
ви дань у спис ку дже рел до на у ко вих робіт.

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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4.10. Ос новні зміни, які вніс чин ний стан дар т 
до правил складання бібліографічного опису

4.10.1. Усі умовні розділові зна ки: / :  ; (за ви нят ком гра ма -
тич ної пунк ту ації у назві ви дан ня) відділя ють ся проміжка ми з
двох боків.

4.10.2. Усі час ти ни бібліог рафічно го опи су, крім пер ших слів
но вих зон та влас них назв, пи шуть ся з ма лої літе ри. От же, відо -
мості, що стосуються наз ви (підруч ник, посібник то що), відо -
мості про відповідальність (ав тор-упо ряд ник, ре дак тор) потрібно
пи са ти з ма лої літе ри. 

4.10.3. Відомості, запозичені не з приписного джерела
інформації (титульний аркуш для книжкових видань та
титульний екран, етикетка — для електронних), наводять у
квадратних дужках.

4.10.4. Як що ви дан ня має двох і біль ше ав торів, у за го лов ку
по да ють ім’я ли ше пер шо го ав то ра.

4.10.5. При описі ви дан ня од но го ав то ра йо го прізви ще
обов’яз ко во  пов то рюєть ся після навскісної рис ки у відо мос тях
про  відповідальність.

4.10.6. При описі ви дан ня по над трьох ав то рів, у відо мос тях
про відповідальність по да ють усіх ав торів або заз на ча ють ли ше
пер шо го із до да ван ням ско ро чен ня [та ін.]. 

4.10.7. У зоні видання відомості про видання наводять у фор-
мулюваннях і у послідовності, зазначеній у джерелі інформації.
Порядковий номер видання не виноситься на перше місце, як це
було раніше.

4.10.8. Інформацію про авторів, укладачів тощо у відомостях
про відповідальність подають у формі, наведеній у виданні:
прізвище та ініціали, ініціали та прізвище, повне ім’я та
прізвище. 

4.10.9. Як що відо мос тей про ви дав ця у дже релі не має,
обов’яз ко во по да ють ско ро чен ня [б. в.].

4.10.10. В описі не заз на ча ють «б.р.». Як що рік ви дан ня не
подано у дже релі, йо го потрібно вста но ви ти хо ча б приб лиз но.

4.10.11. Відповідно до нової редакції стандарту на скорочення
слів і словосполучень у бібліографічному описі ДСТУ 3582:2013,
чинного від 22 серпня 2013 р., не скорочують будь-які назви у
будь-якій зоні (за винятком випадків, коли скорочення є в дже-
релі інформації). 
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ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97

(попередні стандарти)

Морщавка О. А. Сполохи свічки:
Пісні та романси. — К.: Вид�во
«Музична Україна», 2006. — 108 с.

Чулінда Л. І. Юридико�лінгвістичне
тлумачення текстів нормативно�
правових актів: Монографія. — К.:
Атіка, 2006. — 152 с. 

Ро ма нюк М., Галушко М. Ук раїнські
ча со пи си Ль во ва. 1848–1939: іст.-
бібліогр. дослідж. — Л: Вид�во «Світ»,
2001. — Т. 1: 1848–1900. — 744 с.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 
ДСТУ 3582:2013

(чинні стандарти)

Морщавка О. А. Сполохи свічки
[Ноти] : пісні та романси / Олександр
Морщавка. — Київ : Музична
Україна, 2006. — 108 с.

Чулінда Л. І. Юридико�лінгвістичне
тлумачення текстів нормативно�
правових актів : [монографія] / 
Л. І. Чулінда. — Київ : Атіка, 2006. — 
152 с. 

Ро ма нюк М. Ук раїнські ча со пи си
Ль во ва. 1848–1939 : іст.-бібліогр.
дослідж. / М. Ро ма нюк, М. Га луш -
ко. — Львів : Світ, 2001. — Т. 1 :
1848– 1900. — 744 с. 

5. Особ ли вості скла дан ня од норівне во го опи су 
ок ре мих видів до ку ментів

Найбіль ше запи тань при скла данні бібліог рафічних описів у
спис ках дже рел до на у ко вих робіт ви ни кає при описі елект рон них
ре сурсів віддаленого доступу та аудіо-, віде о ма теріалів. Зва жа ю чи
на це, ми розг ля не мо опис заз на че них видів до ку ментів де -
тальніше.

5.1. Елект ронні ре сур си

При скла данні бібліог рафічних за писів на елект ронні ре сур си
ви ни кає ба га то за пи тань, оскіль ки ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 містить
ли ше два прик ла ди, які не ви чер пу ють усіх ви падків бібліо-
г рафічно го опи су елект рон них ре сурсів. У Російській Фе де рації
діє ок ре мий міждер жав ний стан дарт — ГОСТ 7.82–2001 «СИ БИД.
Биб ли ог ра фи чес кая за пись. Биб ли ог ра фи чес кое опи са ние элект -
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рон ных ре сур сов. Об щие тре бо ва ния и пра ви ла сос тав ле ния» [8].
Ук раїна про го ло су ва ла за йо го прий нят тя, про те на те ри торії Ук -
раїни як національ ний він не на був чин ності. Зва жа ю чи ж на те,
що бібліог рафічні за пи си елект рон них ре сурсів у до дат ку до чин -
но го ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 скла да ли ся на ос нові са ме ць о го стан -
дар ту, ми бу де мо ви ко рис то ву ва ти  йо го по ло жен ня у ре ко мен -
даціях що до оформ лен ня бібліог рафічних за писів на елект ронні
ре сур си різних видів. 

5.1.1. Об’єктом для скла дан ня бібліог рафічно го опи су є елект -
ронні інфор маційні ре сур си, що уп рав ля ють ся комп’юте ром, у то -
му числі ті, які пот ре бу ють ви ко рис тан ня пе рефірійно го за со бу,
підклю че но го до комп’юте ра. 

5.1.2.  За ви дом інфор мації, приз на че ної для сприй нят тя, еле-
кт ронні ре сур си поділя ють ся на:
t елект ронні дані (інфор мація у виг ляді чи сел, букв, сим волів,
зоб ра жень, вклю ча ю чи графічну інфор мацію, відеоінфор мацію
то що, або їх комбінації);
t елект ронні прог ра ми (на бо ри опе ра торів чи підпрог рам, які за -
без пе чу ють ви ко нан ня пев них зав дань, вклю ча ю чи об роб ку да -
них);
t комбінація (об’єднан ня) елект рон них да них і прог рам в од но -
му ре сурсі (у то му числі муль ти медіа, відеоігри). 
5.1.3. За леж но від ре жи му дос ту па виділя ють:
t ре сур си ло каль но го дос ту па (з інфор мацією, зафіксо ва ною на
ок ре мо му фізич но му носії, який ко рис ту вач по ви нен помісти ти
у комп’ютер);
t ре сур си відда ле но го дос ту па (з інфор мацією, розміще ною в
Інтер нет). 
5.1.4. Інфор мація для скла дан ня бібліог рафічно го опи су елект -

рон но го ре сур су бе реть ся з пев них еле ментів вихідних відо мос тей
відповідно до зап ро по но ва ної чер го вості їхнь о го ви ко рис тан ня.

При пи са ни ми дже ре ла ми інфор мації для зо ни наз ви і відо мос -
тей про відповідальність, зон ви дан ня, вихідних да них та серії є:
t внутрішні дже ре ла: ти туль ний ек ран, ос нов не ме ню, відо -
мості про прог ра му, го лов на сторінка сай ту, пор та лу;
t зовнішні дже ре ла: ети кет ка або мар ку ван ня на фізич но му
носії, технічна до ку мен тація, інший суп ровідний ма теріал чи
кон тей нер (ко роб ка, кон верт, пап ка).
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Інфор мація, взя та не з при пи са но го дже ре ла, бе реть ся у квад -
ратні дуж ки.

Для інших зон при пи са ним дже ре лом мо же бу ти будь-яке дже -
ре ло інфор мації.

5.1.5. Розширений бібліографічний опис електронного ресурсу
має таку схему: 

Ресурси локального доступу:

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що стосуються
назви / перші відо мості про ав то р ство чи відповідальність ; відомості про
інших осіб чи ус та но ви, які не суть інте лек ту аль ну відпові�дальність. —
Відомості про повторність видання. — Вид ресурсу. — Місце видання : Назва
(ім’я) видавця, рік видання. — Кількість фізичних одиниць та специфічне
позначення матеріалу. — (Основна назва серії чи підсерії ; 
№, т.). — Систем. вимоги. — Джерело основної назви.

Наприклад:
Інтегрована лексикографічна система «Словники України» [Електронний
ресурс] : словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія / 
В. А. Широков [та ін.]  ; НАН України, Укр. мовно�інформаційний фонд. —
Версія 3.0. — Дані і прогр. — [Київ] : Довіра, 2006. — 1 опт. диск (CD�ROM). —
(Абв...). — Систем. вимоги:  Pentium�II/300, 64Mb RAM, Windows XP, NET
Framework 2.0. — Наз ва з ети кет ки дис ка.

Ресурси віддаленого доступу:

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що стосуються
назви / перші відо мості про ав то р ство чи відповідальність ; відомості про
інших осіб чи ус та но ви, які не суть інте лек ту аль ну відповідальність. —
Відомості про повторність видання. — Вид ресурсу. — Місце видання : Назва
(ім’я) видавця, рік видання. — Основна назва серії чи підсерії ; 
№, т.). — Режим доступу. — Джерело основної назви. 

Наприклад:

Ярошенко Т. Могилянська Бібліотекарка [Електронний ресурс] : цікавинки
зі світу бібліотек та бібліотечних технологій, ресурсів, сервісів, ідей від
Тетяни Ярошенко : [блог] / Тетяна Ярошенко ; Нац. ун-т «Києво-Могил.
акад.». — Текст. і граф. дані. – [Київ, 2010–2015]. — Режим доступу:
http://kmalibrary.blogspot.com/ (дата звернення: 10.02.2014). — Назва з
екрана. 

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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От же, як вид но з ви ще на ве де ної схе ми, опис елект рон них ре -
сурсів містить такі ж самі зо ни й еле мен ти, що й од норівне вий
опис книж ко вих ви дань. Єди ною відмінністю (у схемі виділе но
напівжир ним шриф том) є на явність інфор мації про поз на чен ня
ви ду ре сур су (зо на спе цифічних відо мос тей) та обов’яз ковість за-
з на чен ня сис тем них ви мог або ре жи му дос ту пу у  зоні приміток,
яка є загалом фа куль та тив ною.

Зва жа ю чи на це, ми спро буємо виділи ти ті особ ли вості, які
не обхідно вра хо ву ва ти при описі ок ре мих зон та еле ментів
елект рон них ре сурсів.

За го ло вок

Зас то со вуєть ся пе ре важ но за го ло вок, що містить ім’я осо би,
як що в елект рон но му ре сурсі чітко вка за на осо ба, яка не се інте -
лек ту аль ну відповідальність за елект рон ний ре сурс, що є
об’єктом бібліог ра фу ван ня.

Зо на наз ви і відо мос тей про відповідальність

Ос нов на наз ва. Відо мості для скла дан ня ос нов ної  наз ви бе руть
з при пи са но го дже ре ла інфор мації. Як що у дже релі відсут ня ос -
нов на наз ва, як ос нов ну наз ву зазначають перші ряд ки текс ту або
весь текст, ви ве де ний на ти туль ний ек ран. Як що це не мож ли во, то
наз ву фор му лю ють на підставі аналізу елект рон но го ре сур су і бе -
руть її у квад ратні дуж ки. 

Відо мості про відповідальність. Містять інфор мацію  про осіб
та ор ганізації, відповідальні за інте лек ту аль ний чи ху дожній
зміст до ку мен та, вміще но го в об’єкті опи су. Як пра ви ло, ця інфор -
мація заз на чаєть ся на ети кетці фізич но го носія ре сурів ло каль но -
го дос ту пу або на го лов ній сторінці ре сурсів відда ле но го дос ту пу.

Зо на ви ду й об ся гу ре сур су

Див. п. 4.4.1.6. 

Зо на вихідних да них

Місцем ви дан ня вва жаєть ся юри дич на ад ре са офіційно го ви -
дав ця або дист ри бю то ра елект рон них до ку ментів. Для до ку -
ментів, ство ре них в Ук раїні або Росії за ліцензійною уго дою із за -
рубіжним влас ни ком ав торсь ких прав, вка зу ють ли ше місцез на -
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ход жен ня та назву ук раїнсь ко го або російсь ко го ви дав ця. Наз ву
за рубіжної фірми не заз на ча ють.

Зо на фізич ної ха рак те рис ти ки

У зоні на во дять відо мості, які стосуються ли ше!!! опи су
елект рон но го ре сур су ло каль но го дос ту па (на змінно му фізич но -
му носії).  Як що один і той са мий ре сурс дос туп ний на різних
фізич них носіях і приз на че ний для ви ко рис тан ня в одній і тій
самій сис темі, ре ко мен дуєть ся скла да ти ок ре мий опис для кож -
но го фізич но го носія. 

Пер ший еле мент зо ни  — спе цифічне поз на чен ня ма теріала,
до яко го на ле жить фізич ний носій, і кількість фізич них оди -
ниць. Для спе цифічно го поз на чен ня ма теріала існу ють такі
терміни: 

Елект рон ний диск 
Елект рон ный маг нит ний диск 

Жорсткий маг нит ний диск 
Гнуч кий маг нит ний диск (дис ке та) 

Елект рон ный оп тич ний диск 
За неможливості вжити жо ден із зап ро по но ва них термінів, на -

во дять відповідний спеціаль ний термін із виз на чен ням «елект рон -
ний». Сло во «елект рон ний» мо же бу ти опу ще но, як що ви ко рис то -
вуєть ся за галь не поз на чен ня ма теріалу «Елект рон ний ре сурс».
Виз на чен ня конк рет но го ви ду оп тич но го дис ка (CD-ROM, DVD-
ROM то що) за пи сують у круг лих дуж ках після спе цифічно го поз -
на чен ня ма теріалу:

Зібрання законодавства України [Електронний ресурс] : станом на 
1 серпня 2001 р. / Укр. інформац.�прав. центр. — Текст. дані. —
Київ : [б. в.], 2001. — 1 опт. диск (CD-ROM). — (Комп'ютерна правова
система ; вип. 14). — Систем. вимоги: Pentium 1200 МГц ;  20 Mb RAM,
Windows 95/98/NT. — Назва з етикетки диска.

Ува га! При описі елект рон но го ре сур су відда ле но го дос ту па зо -
на фізич ної ха рак те рис ти ки відсут ня.

Зо на приміток

Для елект рон них ре сурсів зо на приміток — фа куль та тив на,
про те є кіль ка приміток, заз на чен ня яких  обов’яз ко ве (по дають
у по ряд ку на ве ден ня у зоні приміток).

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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1) Примітка про сис темні ви мо ги (для ре сурсів ло каль но го
дос ту па). У ній подають ви мо ги  до об лад нан ня і/чи прог рам но го
за без пе чен ня для ло каль них елект рон них ре сурсів, які ма ють
фізич ний носій. Після слів  «Сис тем. ви мо ги» став лять двок рап -
ку та заз на ча ють такі відо мості, відділя ю чи їх крап кою з ко мою:
t тип про це со ра;
t об сяг опе ра тив ної пам’яті;
t ім’я опе раційної сис те ми (Windows, Linux та ін.);
t не обхідний об сяг віль но го про сто ру на жорстко му дис ку;
t пе ре ферійний засіб (тип дис ко во да, віде о кар та, зву ко ва
миш ка):
Англійсь ка мо ва для дітей [Елект рон ний ре сурс] : [навч. посіб.] / компанія
«Атлантік». — Дані і прогр. — Київ : Ат лантік, 2008. — 1 оп т. диск (CD-ROM). —
(Ди тя ча ко лекція).  — Систем. ви мо ги: Pentium 1200 МГц ;  128 Mb RAM ;
Microsoft  Windows XP ; інтег ро ва не відео. — Наз ва з ети кет ки дис ка.

Ува га! Відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ
7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні
відомості» [11] системні вимоги не обов’язково зазначати у
вихідних відомостях електронних документів, оскільки
сучасні комп’ютери набагато потужніші, ніж системні вимоги
більшості електронних видань, через що втрачається необхід-
ність інформування про них читачів. Зважаючи на це, у
бібліографічних списках та бібліографічних посиланнях в
описах електронних ресурсів локального доступу можна не
подавати системні вимоги.

2) Примітка про ре жим дос ту пу (для ре сурсів відда ле но го
дос ту пу). У цій примітці після слів «Ре жим дос ту пу» ста влять
двок рап ку та заз на чають ад ре су (URL) елект рон но го ре сур су
та умо ви дос ту пу (ре ко мен дуєть ся заз на ча ти ли ше відо мості
про об ме жен ня дос ту пу).

УВА ГА! Після ад ре си сай та ре ко мен дуєть ся по да ва ти да ту звер -
нен ня до до ку мен та. У ГОСТі 7.82—2001 ця по зиція обу мов -
ле на як фа куль та тив на. Про те інфор мація про да ту звер нен ня
до до ку мен та (дату перегляду документа) ду же важ ли ва,
оскіль ки інтер нет ха рак те ри зуєть ся мінливістю. До ку мент
мо же бу ти ви да ле ний чи пе ре не се ний, внаслідок чо го ко жен
ко рис ту вач ре гу ляр но сти каєть ся з та ким по нят тям як «мерт -
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ве по си лан ня». До то го ж, за кор до ном да та звер нен ня до
елект рон но го до ку мен та є обов’яз ко вим еле мен том. Заз на ча -
ти да ту звер нен ня ре ко мен ду ють і російські фахівці, зок ре ма
співробітни ки вірту аль ної довідко вої служ би «За пи тай
бібліог ра фа» Російсь кої національ ної бібліоте ки [5]. Да ту
звер нен ня варто по да ва ти в дуж ках після ад ре си елект рон но -
го ре сур су (зі сло ва ми «да та звер нен ня»), наприклад: 
Мігунова Т. Слово "телебачення" — це архаїзм [Електронний ресурс] //
Телекритика : [сайт]. — Текст. і граф. дані. — К, 2001—2013. — Режим
доступу: http://www.telekritika.ua/expert/2011-01-23/59463 (дата
звернення: 23.02.2013). — Назва з екрана. 

3) Примітка про дже ре ло ос нов ної наз ви. Оскіль ки елект рон -
ний ре сурс не має ти туль но го ар ку ша, то в описі обов’яз ко во заз -
на чаєть ся дже ре ло, з яко го взя то наз ву: 

Наз ва з ети кет ки дис ка;        Наз ва з кон тей не ра;         Наз ва з ек ра на.

Дана схе ма сто суєть ся за галь них ви мог до скла дан ня 
од норівне во го бібліог рафічно го опи су елект рон них ре сурсів. 

Аналітич ний опис елект рон них ре сурсів розг ля ну то на 
с. 50–52.

5.2. Аудіо-, віде о ви дан ня

5.2.1. Об’єкта ми бібліог рафічно го опи су аудіовізуаль ної про -
дукції є фо ног ра ми і філь ми, ви дані на аудіо-, віде о ка се тах, ком -
пакт-дис ках, інших носіях. 

5.2.2. Дже ре ла ми відо мос тей для бібліог рафічно го опи су слу -
гу ють: ети кет ка ви дан ня, тітри, кадр з наз вою, вкла диш, су-
п ровідний ма теріал.

5.2.3. Бібліографічний запис на аудіовидання можуть
складати як під заголовком, так і під назвою. У за го лов ку за пи -
су подають ім’я ав то ра тво ру, ви ко нав ця, най ме ну ван ня ви ко -
нав чо го ко лек ти ва (ор ке ст ра, хо ра, гру пи, ан са мб ля). При цьому
назва колективу, групи подається у лапках, а слова, які
визначають його творчий напрям, відділяють від назви
колектива комою:

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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Особливості  складання  однорівневого  опису  окремих  видів  документів

«Львівські музики», фольк-гурт. Замріяні сни [Звукозапис] : українські
народні пісні / фольк-гурт «Львівські музики». — Львів : ЛІДА, 2007. —
1 елект рон. опт. диск.  (під заголовком).

або

Замріяні сни [Звукозапис] : українські народні пісні / фольк-гурт «Львівські
музики». — Львів : ЛІДА, 2007. — 1 елект рон. опт. диск. (під назвою).

5.2.4. Бібліог рафічний за пис на віде о ви дан ня скла да ють пе ре -
важ но під наз вою. Інфор мацію про ре жи серів, ви ко ну вачів го -
лов них ро лей то що подають у відо мос тях про відповідальність:

Сватання на Гончарівці [Відеозапис] : комедія за п’єсою Г. Квітки-
Основ’яненко / реж. Ігор Земгано ; у ролях: Микола Пішванов, Михайло
Ільченко, Нонна Копержинська, Алла Ролик, Ігор Жилін.  — Київ : Артемен-
ко Т. С., 2007. — (Укранське кіно українською мовою). — 1 елект рон. опт.
диск. — Фільм знято на Нац. кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка
1958 р.  

УВА ГА! Складаючи бібліографічний опис даного диска для
списку джерел до наукових робіт, можна не зазначати другі
відомості про відповідальність та примітки, які є факульта-
тивними елементами:

Сватання на Гончарівці [Відеозапис] : комедія за п’єсою Г. Квітки-
Основ’яненко / реж. Ігор Земгано.  — Київ : Артеменко Т. С., 2007. —
(Укранське кіно українською мовою). — 1 елект рон. опт. диск. 

5.2.5. Кількісна ха рак те рис ти ка аудіо-, віде о ви дань скла -
даєть ся з кіль кості фізич них оди ниць, поз на че ної арабсь ки ми
циф ра ми та ско ро че но го най ме ну ван ня фізич но го носія: аудіока -
се та — мк.; віде о ка се та — вк.; елект рон ний оп тич ний диск —
елект рон. оп т. диск:

Баг ря ний І. Тиг ро ло ви [Зву ко за пис] : аудіок ни га МР3 / Іван Баг ря ний ; текст
чи тає Бо рис Ло бо да. — Київ : Наш фор мат. — 1 елект рон. опт. диск. 

6. Ба га торівне вий бібліог рафічний опис

6.1. Ба га торівне вий бібліог рафічний опис скла да ють на ба га то -
томні, серіальні та про дов жу вані до ку мен ти, які мають два і біль -
ше томів, час тин, ви пусків, но мерів то що.

6.2. Ба га торівне вий опис має дві час ти ни: пер ший рівень (за -
галь ну частину), на якому по да ють відо мості, спільні для всіх
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або біль шості фізич них оди ниць — томів, ви пусків, но мерів ба -
га то час тин но го до ку мен та та другий рівень (спе цифікацію), що
містить дані про кож ну ок ре му фізич ну оди ни цю (том, ви пуск,
но мер), яка вхо дить до скла ду ба га то час тин но го об’єкта.

6.3. Відомості про окремі фізичні (порядкові) одиниці на
другому рівні записують з нового рядка чи у підбір. При записі з
нового рядка наприкінці відомостей про кожну фізичну одиницю
ставиться крапка. При за писі  у підбір пе ред відо мос тя ми дру го го
рівня став лять знак крап ку і ти ре: «. —», а  відомості про окремі
фізичні одиниці розділяють знаком «;». Наприклад:

Історія ук раїнсь кої куль ту ри : у 2 т. / НАН Ук раїни. — Київ : На у ко ва дум ка,
2001.
Т. 1 : Ук раїнсь ка куль ту ра XIII — пер шої по ло ви ни XVII століть. — 848 с. 
Т. 2 : Ук раїнсь ка куль ту ра дру гої по ло ви ни XVII–XVIII століть. — 1246 с. 

або

Історія ук раїнсь кої куль ту ри : у 2 т. / НАН Ук раїни. — Київ : На у ко ва дум ка,
2001. — Т. 1 : Ук раїнсь ка куль ту ра XIII — пер шої по ло ви ни XVII століть. —
848 с.  ; т. 2 : Ук раїнсь ка куль ту ра дру гої по ло ви ни XVII–XVIII століть. — 
1246 с. 

УВА ГА! При скла данні ба га торівне во го опи су еле мен ти на всіх
рівнях за пи су ють відповідно до пе реліку зон та еле ментів і з
ви ко рис тан ням пра вил скла дан ня од норівне во го бібліо-
г рафічно го опи су.  

6.4. Розг лянь мо де тальніше особ ли вості скла дан ня різних зон
та еле ментів за галь ної час ти ни та спе цифікації бібліо-
г рафічно го опи су.

Пер ший рівень (загальна частина)

Зо на наз ви та відо мос тей про відповідальність:
ос нов на наз ва: заз на ча ють за галь ну наз ву ба га то том но го до -

ку мен та. Як що наз ва до ку мен та у пер шо му томі відрізняєть ся
від назв нас туп них томів як ос нов ну на во дять наз ву, під якою
над ру ко ва но більшість томів;

відо мості, що стосуються наз ви: на во дять дані про кількість
томів, пе ред ба че них при ство ренні до ку мен та:  у 5 т.;

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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Багаторівневий  бібліографічний  опис
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відо мості про відповідальність: на во дять іме на ав торів та
інших осіб, які бра ли участь у підго товці ви дан ня в ціло му (ав то -
ра вступ ної статті, пе ред мо ви до пер шо го то ма), а та кож наз ву
ор ганізації, що бра ла участь у підго товці усіх або біль шості томів
(ви пусків).

Зо на вихідних да них:
на во дять ро ки публікації пер шо го та ос тан нь о го томів, з’єдна -

них зна ком ти ре, або один рік, як що всі то ми вийш ли дру ком
про тя гом од но го ро ку: Київ : На у ко ва дум ка, 2004–2008;

при скла данні опи су на серіаль ний до ку мент, який про дов жує
ви хо ди ти дру ком, або не пов ний ком лект ба га то том но го до ку мен та
заз на ча ють рік ви дан ня пер шо го но ме ра (то ма), після яко го став -
лять ти ре і за ли ша ють інтер вал у  чо ти ри проміжки: 2001— .  

Антологія української юридичної думки : в 10 т.  / Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ : Юрид. книга, 2002–2004
(перший рівень). 

Спе цифікація (дру гий рівень)
Зо на наз ви та відо мос тей про відповідальність: пер шим

еле мен том є но мер то му (ви пус ку). По ряд ко вий но мер заз на ча -
ють арабсь ки ми циф ра ми. Го лов ною наз вою то му є йо го част ко -
ва наз ва, яка відділяєть ся від но ме ра то му двок рап кою:

Зо на вихідних да них. Із еле ментів цієї зо ни на дру го му рівні
на во дять тіль ки рік ви дан ня то му.

Зо на фізич ної ха рак те рис ти ки. На во дять інфор мацію про
кількість сторінок то му за за галь ни ми ви мо га ми до зо ни фізич -
ної ха рак те рис ти ки.

Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. —
2002. — 568 с.

6.5. На ба га то том ний до ку мент за га лом або гру пу томів мо же
бу ти скла де но од норівне вий бібліог рафічний опис із обов’яз ко -
вим заз на чен ням кіль кості томів до ку мен та.

Ан то логія ук раїнсь кої юри дич ної дум ки : в 10 т. / Ін-т дер жа ви і пра ва 
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни ; заг. ред. Ю. С. Шем шу чен ка.  — Київ :
Юри д. кни га, 2002–2004. — 10 т.
Та кий опис мож на зас то со ву ва ти, як що при на пи сан нні 

на у ко вої ро бо ти ви ко рис то ву ва ли ся усі то ми ба га тотом но го 
ви дан ня.
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6.6. На ок ре мий том ба га то том но го до ку мен та мо же бу ти скла -
де ний бібліог рафічний опис під за галь ною наз вою ба га то том но го
до ку мен та (ба га торівне вий та од норівне вий) або під влас ною на-
з вою то ма (од норівне вий). Варіант мож на оби ра ти са мостійно. 

6.6.1. Ба га торівне вий опис то му під за галь ною наз вою ба га -
то том но го до ку мен та скла да ють за ви мо га ми п. 5.1–5.4: 

Ан то логія ук раїнсь кої юри дич ної дум ки : в 10 т.  /  Ін-т дер жа ви і пра ва 
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни. — Київ : Юри д. кни га, 2002— . —
Т. 1 : За галь на те орія дер жа ви і пра ва, філо софія та ен цик ло педія пра ва. —
2002. — 568 с.  
6.6.2. Од норівне вий опис то му під за галь ною наз вою ба га то -

том но го до ку мен та скла да ють за пра ви ла ми скла дан ня од -
норівне во го опи су. При ць о му як ос нов ну наз ву заз на ча ють 
за галь ну наз ву ба га то том но го до ку мен та, кількість томів, 
но мер пев но го то му та наз ву то му (як що во на є), розділя ю чи їх
крап ка ми:

Ан то логія ук раїнсь кої юри дич ної дум ки. В 10 т.  Т. 1. За галь на те орія
дер жа ви і пра ва, філо софія та ен цик ло педія пра ва / Ін-т дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни. — Київ : Юри д. кни га, 2002. — 568 с.

6.6.3. Опис ок ре мо го то му ба га то том но го до ку мен та під влас -
ною наз вою то му здійснюєть ся за пра ви ла ми скла дан ня од -
норівне во го опи су. При ць о му як ос нов ну наз ву на во дять наз ву
ок ре мо го то му, а відо мості про ба га то том ний до ку мент за га лом
подають у зоні серії:

За галь на те орія дер жа ви і пра ва, філо софія та ен цик ло педія пра ва / Інсти тут
дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни. — Київ : Юри д. кни га, 
2002.  — 568 с. — (Ан то логія ук раїнсь кої юри дич ної дум ки : в 10 т. / Ін-т
дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни  ;  т. 1).

7. Аналітич ний бібліог рафічний опис

7.1. За гальні пра ви ла скла дан ня 
аналітич но го опи су

7.1.1. Об’єктом аналітич но го бібліог рафічно го опи су є  час ти -
на до ку мен та, для іден тифікації та по шу ку якої потрібні відо -
мості про до ку мент, в яко му во на розміще на. 

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт

48

Metod rekom standart 5 vid:Metod rekom standart 5 vid.qxd  03.12.2018  13:28  Page 48



Аналітичний  бібліографічний  опис

49

До час тин до ку мен та на ле жать: са мостійні тво ри; час ти на тво -
ру, що має са мостійну наз ву; час ти на тво ру, що не має наз ви, але
виділе на для бібліог рафічної іден тифікації.

7.1.2. Аналітич ний бібліог рафічний опис скла даєть ся із зон
та еле ментів, заз на че них у такій послідов ності:

Відо мості про час ти ну до ку мен та // Відо мості про іден тифікувальний до ку -
мент. — Відо мості про місцез на ход жен ня час ти ни в до ку менті. – Примітки.

Та ким чи ном, аналітич ний бібліог рафічний опис має дві час -
ти ни, розділені дво ма скісни ми рис ка ми //:

1) опис скла дника;
2) опис дже ре ла, в яко му розміще но складник (ідентифі-

кувального до ку мента).  
За галь не поз на чен ня ма теріала можна не заз на ча ти у відо мос -

тях про ідентифікувальний до ку мент. Йо го потрібно на во ди ти
ли ше у ви пад ках, ко ли  во но відрізняєть ся від за галь но го поз на -
чен ня ма теріалу скла дника.

7.1.3. На час ти ну, опубліко ва ну як са мостійний до ку мент,
скла да ють од норівне вий бібліог рафічний опис.

7.1.4. При описі час ти ни до ку мен та, що не має наз ви, ос нов ну
наз ву формулюють на ос нові аналізу до ку мен та і по дають у квад -
рат них дуж ках.

УВА ГА! Як що відо мості про відповідальність час ти ни до ку мен -
та збіга ють ся із за го лов ком за пи су, їх мож на не пов то рю ва ти
після навскісної рис ки у відо мос тях про відповідальність:
Ко ма ринсь кий В. Ук раїнські прав ни ки на Сло вач чині // Прав ни чий вісник
то ва ри ст ва ук раїнсь ких прав ників в ЗДА. — 1955. — Кн. 1. — С. 85–87.
Серію ви дан ня та кож мож на не заз на ча ти, як що во на не
потрібна для іден тифікації до ку мен та.

7.2. Аналітич ний опис елект рон них ре сурсів
(текстових, аудіо-, відеофайлів, розміщених в інтернеті)

На ок ре му ува гу зас лу го вує аналітич ний опис елект рон них ре -
сурсів, ад же у прак тичній на у ковій діяль ності ду же час то ви ни кає
пот ре ба бібліог рафічно го опи су час ти ни елект рон но го ре сур су
(гла ви, розділу із кни ги, статті із жур на лу, ок ре мо го тво ру зі
збірни ка, сторінки сай ту, інтер нет-пор та лу, бло гу то що).
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7.2.1. Аналітич ний опис елект рон них ре сурсів пе ред ба чає
опис скла до вої час ти ни та дже ре ла, в яко му розміще но скла до ву
час ти ну за за галь ни ми пра ви ла ми скла дан ня аналітич но го опи -
су та од норівне во го опи су елект рон них ре сурсів.

7.2.2. При скла данні аналітич но го опи су ре сур су відда ле но го
дос ту пу слід вра хо ву ва ти, що опис дже ре ла (ідентифікувального
до ку мен та), в яко му розміще но скла до ву час ти ну елект рон но го
ре сур су, пе ред ба чає заз на чен ня наз ви го лов ної сторінки сай ту і
відо мос тей, роз та шо ва них на цій сторінці. Нап рик лад: ок ре мий
розділ з ка та ло гу за питів вірту аль ної довідко вої служ би Російсь -
кої Фе де рації, на якій потрібно пос ла ти ся, розміще но за ад ре сою:
http://vss.nlr.ru/ queries/cat.php?p= 8&prid=1&rid=31.  Щоб опи са ти дже ре -
ло, скла до вою час ти ною яко го є потрібний нам за пит, тре ба пе рей -
ти на го лов ну сторінку сай ту. Це мож на зро би ти дво ма спо со ба ми:
t ско рис та ти ся гіпер по си лан ням «На го лов ну (пер шу)
сторінку»;
t видалити в ад рес но му ряд ку бра у зе ра всі сим во ли, роз та шо -
вані до імені до ме на пер шо го рівня. Нап рик лад, в ад ресі
http://vss.nlr.ru/ queries/cat.php?p= 8&prid=1&rid=31. до мен пер шо го
рівня поз на че ний літе ра ми .ru і, відповідно, видаляти
потрібно все, що за ним. От же, ад ре са го лов ної сторінки бу де:
http://vss.nlr.ru. 
Та ким чи ном, опис  ок ре мо го розділу з ка та ло га за питів ма ти -

ме та кий виг ляд:

Биб ли ог ра фи чес кая за пись. Биб ли ог ра фи чес кие спис ки [Элект рон ный 
ре сурс] : ка та лог зап ро сов // Вир ту аль ная спра воч ная служ ба Рос сийс кой
На ци о наль ной биб ли о те ки : [сайт]. — Текст. дані. — М., 2005— . — Ре жим
дос ту пу: http://vss.nlr.ru/ queries/cat.php?p= 8&prid=1&rid=316
(16.05.09). — Загл. с эк ра на.

Набагато простішим є опис статей із документів, що мають
друкований аналог, в якому є усі потрібні для опису вихідні
відомості. Загалом у наукових роботах краще цитувати друко-
ване джерело, а у примітках зазначати наявність електронної
версії, наприклад:

Недогибченко І. Ю. Книга для дітей в Україні: до проблем якості  // Наукові
записки Інституту журналістики. — Т. 19. — С. 20–25. — Відомості доступні
також з Інтернету: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act= book.index
&book=180. 
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Якщо ж все ж таки потрібно дати посилання саме на
електронну версію, то аналітичний бібліографічний опис
доповнюють інформацією про загальне позначення матеріалу
(Електронний ресурс), а опис ідентифікувального документа —
відомостями про режим доступу,  дату звернення до електронної
версії та джерело назви, наприклад: 

Мірошник О. Л. Поняття «толерантність» у сучасному науковому дискурсі
[Електронний ресурс] // Освіта Донбасу. — 2009. — № 2. — 
С. 5–10. — Режим доступа: http://alma�mater.luguniv.edu.ua/maga-
zines/osvita�donbas/osvita22009.pdf (дата звернення: 15.09.10). —
Назва з екрана. 

7.2.3. Бібліографічний опис підкастів (цифрових медіа-
файлів або низки таких файлів, які розповсюджуються інтер-
нетом для відтворення на портативних медіа-програвачах чи
персональних комп’ютерах) та броадкастів (відеоматеріалів,
розміщених в інтернеті) також має здійснюватися за правилами
аналітичного опису, адже аудіо-, відеоматеріали розміщено на
певних сторінках в інтернеті. 

Наприклад:

Утреннее шоу нашего радио. Серия 26. История средних веков.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова [Электронный
ресурс] : аудиокнига  // Russian Podcasting. — Зв. дан. — М., 2005–2013. —
Режим доступа: http://nashehistoryutro.rpod.ru (дата обращения:
27.02.2013). — Загл. с экрана.

Английский по радио. Вып. 46. English: Victor’s Venture [Электронный
ресурс] / BBC Russian // PodFM.ru : ежедн. аудиожурн. —
Зв. дан.  — 2013, 1 марта. — Режим доступа: http://bbc-
russian.podfm.ru/englishonradio/876/ (дата обращения: 02.03.2013). –
Загл. с экрана.

Редагуваня перекладів. Трансформація мовних знаків тексту оригіналу
[Електроний ресурс] : відеолекція доц. кафедри видавн. справи та реда-
гування НТУУ "КПІ" Р. І. Сегол // YouTube — Відео дані
(1 файл: 54:44 хв.) — Завантажено 24.11.2014. — Режим доступа:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = u h E 4 -
61RyB8&index=5&list=PL8BHMAYk_3DR5PdNDqEHOvDHdTHuh6TX_ (дата
звернення: 27.05.15). — Назва з екрана. 
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7.2.4. У бібліографічному описі повідомлень із соціальних
мереж фахівці радять зазначати автора, дату публікації, елек-
тронну адресу, тип сторінки: Fan Pages, Group Pages, Profile
Information), час публікації [9]. Для Twitter опис поля автора
складаєтся з реального прізвища з ініціалами та імені автора в
соціальній мережі, яке наводять у квадратних дужках (якщо
реальне ім’я невідоме, ім’я автора у соціальній мережі наводять
без квадратних дужок). Для Facebook та Google+ наводять нада-
не у соцмережі ім’я у квадратних дужках. При цитуванні мате-
ріалів із соцмереж, у полі автор не завжди зазначають ім’я авто-
ра, а, зазвичай, — ім’я особи, яка розміщує повідомлення [9].

Поле назви містить ім’я сторінки або зміст чи текст повідом-
лення (до 40 перших слів тексту). Якщо назви немає, слід пода-
вати частину тексту, використовуючи  в описі ресурсу останній
варіант допису [23].

Якщо у повідомленні немає слів (наприклад, фото, відео без
тексту) подають опис об’єкта у квадратних дужках). Після назви
при описі у квадратних дужках слід зазначати форму змісту:
(наприклад, поточний допис (статус), повідомлення, фотографія,
стрічка новин, відеофайл, фотоальбом тощо).

Електронна адреса містить URL об’єкта опису, який якнай-
точніше спрямовує до нього користувача. Якщо зміст об’єкта
опису може змінюватися, в описі обов’язково зазначають дату
перегляду (звернення).  Якщо у повідомленні є посилання на
конкретну дату, дату перегляду не зазначають [23].

Наприклад:

Кличко В. [Враження від спілкування з дітьми у таборі “Школа успіху”, орга-
нізованому Фондом братів Кличків] [Електронний ресурс] / Віталій Кличко
// ВКонтакте. Віталій Кличко : офіц. сторінка Віталія Кличка. — Режим досту-
пу: http://vk.com/vitaliy_ klychko?w=wall182973058_641 (дата звернення:
28.07.2014). — Назва з екрана. — Дата публікації: 17.07.2013. 

7.3. Опис рецензій та рефератів

7.3.1. При описі ре цензій та ре фе ратів  відо мості про ре цен зо -
вані або ре фе ро вані до ку мен ти  на во дять у примітках після слів:
«Рец. на кн.:», «Рец. на ст.:», «Реф. кн.:», «Реф. ст.:».
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Сербенська О. Постать Теофіля Комаринця: біобібліографічний вимір //
Вісн. Кн. палати. — 2009. — № 6. — С. 1–12. — Рец. на кн.: Теофіль
Комаринець : біобібліографічний покажчик / упоряд. О. Комаринець. —
Львів : [б. в.], 2008. — 168 с. — (Серія «Українська бібліографія. 
Нова серія» ; чис. 26). 

Тот самый Янковский [Аудиозапись] //  Читаем вместе : навигатор в мире
книг. — 2013. — № 2 (79), февраль. — Рец. на кн.: Олег Янковский глазами
друзей / сост. Е. Амирханова, Б. Поюровский. — М. : Время, 2013. —
256 с. — Режим доступу: http://www.chitaem-vmeste.ru/pages/review.
php?book=3031&pn=1 (дата обращения: 27.02.13). — Загл. с экрана.

7.3.2. Опис рецензії може також подаватися з нового рядка
після опису рецензованого видання. При цьому рецензоване
видання та рецензія описуються під одним порядковим
номером. Наприклад:

701. Чабаненко В. Українська Атлантида / В. Чабаненко. — Запоріжжя,
2006. — 405 с.

Савченко В. Сильна уява породжує подію / Віктор Савченко // Свічадо. —
2006. — № 3/4. — С. 230.

7.3.3. Якщо рецензія чи реферат не мають назви, то замість
назви у квадратних дужках наводять слова «Рецензія»,
«Реферат» або їх еквівалент іншими мовами:

Кочегаров Київ А. [Рецензия] / Київ А. Кочегаров // Український історичний
журнал. — 2007. — № 3. — С. 209–211.  — Рец. на кн. : Станіславський В. В.
Запорозька Січ та РІч Посполита, 1686–1699 / В. В. Станіславський ; НАН
України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. — Київ, 2004. — 357 с.

або

691. Станіславський В. В. Запорозька Січ та Річ Посполита, 1686–1699 /
В. В. Станіславський ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. —
Київ, 2004. — 357 с.

Кочегаров Київ А. [Рецензия] / Київ А. Кочегаров // Український історичний
журнал. — 2007. — № 3. — С. 209–211. 
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1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимо ги та пра ви -
ла скла дан ня (ГОСТ 7.1–2003, IDT) [Текст] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. —  [Чин ний
від 2007–07–01]. — Київ : Держспо жи вс тан дарт Ук раїни, 2007. — 47 с. — (Сис -
те ма стан дартів з інфор мації, бібліотеч ної та ви дав ни чої спра ви; Національ ний
стан дарт Ук раїни). 

2. Бібліог рафічний за пис. Бібліог рафічний опис. За гальні ви мо ги та пра ви ла
скла дан ня (ГОСТ 7.1–2003, IDT) [Елект рон ний ре сурс] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 :
[пре зен тація] / На у ко во-бібліог рафічний відділ НПБ Ук раїни. — Дані і прогр.
(19 слайдів). — Київ : НПБ Ук раїни, [2008]. — Сис темні ви мо ги: Microsoft
Powerpoint. — Ре жим дос ту пу: profy.nplu.org/!site/files/400/gost7-1-06.ppt
(дата звернення: 17.05.09). — Наз ва з ек ра на.

3. Бібліог рафічний за пис. За го ло вок. За гальні ви мо ги та пра ви ла скла дан ня
(ГОСТ 7.1–2003, IDT) [Текст] : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. —  [Чин ний від
2008–04–01]. — Київ : Держспо жи вс тан дарт Ук раїни, 2008. — 12 с. —
(Національ ний стан дарт Ук раїни). 

4. Бібліог рафічний опис до ку ментів відповідно до ДСТУ 7.1:2006,  зап ро ва-
д же но го в дію в Ук раїні 01.07.2007 [Елект рон ний ре сурс] : ме то д. ре ко м. / Харків.
нац. ака д. місь ко го гос по да р ства ;  ук лад. Да ви до ва Н. Б., Ри ба ко ва Н. О., На у мен -
ко О. М. — Текст. дані. — Х. : [б. в.], 2007. — 11 c. — Ре жим дос ту пу:
http://eprints.ksame. kharkov.ua/ (дата звернення: 16.05.09). — Наз ва з ек ра на.

5. Биб ли ог ра фи чес кая за пись. Биб ли ог ра фи чес кие спис ки [Элект рон ный ре -
сурс] : ка та лог зап ро сов // Вир ту аль ная спра воч ная служ ба Рос сийс кой На ци о -
наль ной биб ли о те ки : [сайт] / Рос сийс кая на ци о наль ная биб ли о те ка. —  Дан. и
прогр. — М., 2005— . — Ре жим дос ту па: http://vss.nlr.ru/ queries/ cat.php?p=
8&prid=1&rid=316 (дата звернення: 16.05.09). — Загл. с эк ра на.

6. ГОСТ 7.1–2003. Биб ли ог ра фи чес кая за пись. Биб ли ог ра фи ческое
описание. Общие требования и правила составления [Текст] : [метод.
консультации] // Библиография. — 2004. — № 3. —С. 45–72 ; № 4. — С. 41–64.

7. ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документов. Общие требования
и правила составления [Электронный ресурс] // Нормативная база ГСНТИ /  НТЦ
«Информ-регистр». — Текст. дан. — М. : ГСНТИ, 1998— . — Режим доступа:
http://www.gsntinorms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_1.htm
(дата обращения: 16.05.2009).  — Загл. с экрана. — Сайт обновлен 03.12.2004 г.  

8. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления
[Электронный ресурс] // Нормативная база ГСНТИ /  НТЦ «Информрегистр». —
Текст. дан. — М. : ГСНТИ, 1998— . — Режим доступа: http://www. gsntinorms.
ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_82.htm (дата обращения:
16.05.2009). — Загл. с  экрана. — Сайт обновлен 03.12.2014чч г.  

9. Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та
соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна Добко, Ірина Антоненко, Надія Моісеєнко //
Бібліотечний вісник.  — 2014. — № 4. — С. 12–21.

10. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : метод. реком. з
впровадження / уклад. Галевич О. Київ, Штогрин І. М. — Львів : [б. в.], 2008. — 
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20 с. — Режим доступу до вид.: http:// www.franko. lviv.ua/ library/doc/metodych-
ka.pdf  (дата звернення: 16.05.2009). — Назва з екрана.

11. ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Основні види та вихідні
відомості. — [Чинний від 2010–11–03]. — Київ : Держспоживстандарт України,
2010. — 13 с.

12. Калинина Г. П. Альтернативная запятая [Текст] // Библиография. —
2005. — № 2. — С. 42–43.

13. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних
посібників у виданнях [Текст] / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова] ; Кн.
палата України ім. Івана Федорова. — Київ : Кн. палата України, 2008. — 70 с.

14. Моргенштерн И. Г. Закон есть закон, но... : (новый ГОСТ на библиогр.
описание) [Текст] // Библиогр. — 2003. — № 3. —  С. 16–19. 

15. 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/jour-
nals/upj/08 /pdf08-2/72.pdf (дата звернення: 16.05.09). — Назва з екрана.

16. Приклади бібліографічних записів [Електронний ресурс] / Книжкова
палата України ім. І. Федорова. — Текст. дані — Київ : Кн. палата України, 
2009. — Режим доступу: http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm#el_vyd
(16.05.09). — Назва з екрана.

17. Про внесення змін до переліків та форм документів, що використо-
вуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : наказ від
26.01.2008 № 63 / ВАК України ; голова В. Ф. Мачулін. — Київ, 2008. — 11 с.

18. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для
каталогів і картотек (у зв'язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) [Текст]  /
[уклад. О. Б. Рудич]. — Вид. 2-ге, змін. — Київ : Кн. палата України, 2008. — 60
с. 

19. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця [Текст] : практ. 
посіб. / Микола Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2005. — 560 с. —
(Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»).

20. [Щодо складання бібліографічних записів у списках використаної
літератури до наукових робіт] : лист від 22.05.2009 № 329/01 / Кн. палата
України ; викон. О. М. Устіннікова. — Київ, 2009. — 2 с.

21. Юлдашева С. Введення в дію нового стандарту з бібліогра фічного опису
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1–84 [Текст] // Вісн. Кн.
палати. — 2007. — № 6. — С. 12–13.

22.Янішевський О. Нові правила в оформленні списків використаної
літератури: драматизм впровадження чи початок правового нігілізму у
видавничій галузі? [Текст] // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 5. — С. 9–11.

23. Lee Ch. How to Cite Social Media in APA Style (Twitter, Facebook, and
Google+) [Electronic resource] / Chelsea Lee //APA Style Blog / American
Psychological Association. — Mode of access :
http://blog.apastyle.org/apastyle/facebook/. — Title from the screen. –
18.10.2013. – Date of appeal : 25.05.2015.
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Додаток 

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ

НЕПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Однотомні видання

Один автор
1. Дорошенко В. «Просвіта»: її заснування і праця : корот. іст.

нарис / В. Дорошенко. — Філадельфія : [б. в.], 1959. — 102 с. 
2.  Тимошик М. Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця,

вченого / М. Тимошик. — Київ : 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. — Київ : [б. в.], 2006. — 660 с.
2.  Аксьонова Л. В. Сучасні тести для дівчат / Л. В. Аксьонова, 

В. Т. Гридіна ; пер. з рос. О. А. Росинська. — Донецьк : БАО, 
2004. — 416 с.  — (Книга-подарунок).

Три автори
1.  Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. 

[для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Козик, Л. А. Панкова,
Н. Б. Даниленко. — 3�тє вид., переробл. і допов. — Київ :
Знання�Прес, 2002. — 405, [1] с.

2. 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.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції
рослинництва /  В. В. Вітвіцький [та ін.]. — Київ : НДІ
«Украгропром-продуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека
спеціаліста АПКиїв Економічні нормативи).
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2. Енциклопедія видавничої справи : [навч. посіб.] / В. П. Тка-
ченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Харків :
Прапор, 2008. — 319 с.  

П’ять і більше авторів
1. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України :

наук. видання / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко, 
Я. В. Коваль, О. С. Новоторов, М. М.  Паламарчук ; НАНУ. — Київ :
РВПС України, 1999. — 716 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. по-
сіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар
[та ін.]. — Київ : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. — 115 с. — (Серія
«Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн ; кн. 13).

Без автора 

Збірники

1. Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упорядкув.,
передм. Г. І. Дацюк. — Київ : Спадщина, 2007. — 224 с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :
зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропет-
ровськ : [б.в.], 1999. — 215 с. 

Матеріали конференцій, з'їздів, тези доповідей

1. Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки
України : матеріали першої наук.-практ. конф. молодих наук., асп.,
здоб. і студ., 13–14 листоп. 2008 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки. — Луцьк : Вежа, 2008. — 318 с. 

2. Все ук раїнсь ка на у ко во-прак тич на кон фе ренція «Пси хо логічні
проб ле ми адап тації осо бис тості до зміню ва них умов життєдіяль -
ності», 13–14 лис топ. 2008 р. : те зи доп. — Дніпро пет роськ : Дніпро -
пет ров. нац. ун-т, 2008. — 174 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. — Київ : 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 /
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[наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил
України НАН України [та ін.]. — Київ : Варта, 2006. — 217, [1] с.

Каталоги

1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-
довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 
2003. — 160 с.

2. Видавництво «Генеза» : каталог видань. — Київ : Генеза, 
1999. — 9 с.

Законодавчі матеріали

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : офіц. вид. :
станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Київ : Парлам.
вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2. Кодекс законів про працю України з постатейними мате-
ріалами : офіц. текст : станом на 1 черв. 2006 р. — Київ : Юрінком
Інтер, 2006. — 306 с. 

Багатотомні  видання

Опис багатотомного видання загалом 

Багаторівневий опис 

Адміністративне право України : академ. курс : підруч. для студ.
юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького. — Київ : Юрид. думка, 2004–2005.  —
Т. 1 : Загальна частина. — 2004. — 583 с. ; т. 2 : Особлива части-
на. — 2005. — 624 с. 

Однорівневий опис 
Адміністративне право України : академ. курс : підруч. для студ.

юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького. — Київ : Юрид. думка, 2004–2005. — 2 т.

Опис окремого тому багатотомного видання 

Багаторівневий
Адміністративне право України : академ. курс : підруч. для студ.

юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького. — Київ : Юрид. думка, 2004–2005.  —
Т. 1 : Загальна частина. — 2004. — 583 с. 

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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59

Однорівневий
Адміністративне право України : академ. курс : підруч. для студ.

юрид. спец. вищих навч. закл.  У 2 т. Т. 1.  Загальна частина / НАН
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Юрид.
думка, 2004. — 583 с. 

СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ

Газета
1. Ук раїнсь ка куль ту ра і жит тя : все укр. тижн. / засн.: Мін-во

куль ту ри і ту риз ма Ук раїни, Ук раїнський комітет профспілки
працівників куль ту ри, ре дакція га зе ти. — 1994, жов тень. — . —
Київ : Га зет но-жур наль не ви д-во Мін-ва куль ту ри і ту риз му Ук -
раїни, 1994— . — 32 шпаль ти. — Що тижн. 

2009, № 1–35/36. 

Журнал
1. Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журнал  / засн. Держ.

наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова». —
1996, серпень. —      . — Київ : Кн. палата України, 1996— . —
Щомісячн. 

2009, № 1–7.

ОСОБЛИВІ ВИДИ ДОКУМЕНТІВ
(не надходять у широку систему розповсюдження)

Препринти
1. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих

радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скор-
бун 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).

Авторські свідоцтва

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.
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Депоновані наукові праці

1. Гордієнко І. В. Проблеми створення систем підтримки
прийняття рішень у ринкових умовах України / І. В. Гордієнко ;
Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2007. — 70 c. — Деп. в ДНТБ України
09.07.07, № 44-Ук2007.

Патенти
1. Люмінісцентний матеріал : пат. 25742 Україна : МПК6

С09К11/00, G 01T1/28, G 21H3/00  / Волошиновський А. С., Мягко-
та С. В., Демків Т. М., Савчин П. В. (Україна) ; заявник і власник
Львів. нац. ун�т ім. Івана Франка. — № u 200701472 ; заявл.
12.02.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. — 4 с. 

Автореферати дисертацій
1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій

робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. … канд.
техн. наук : 05.02.08 / Новосад Іван  Ярославович ; Терноп. держ. техн.
ун�т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

Стандарти
1. Видання. Основні види. Терміни та визначення : 

ДСТУ 3017–95. — [Чинний від 1996–01–01]. — Київ : Держстандарт
України, 1995. —  47 с. — (Національні стандарти України).

НЕОПУБЛІКОВАНІ  ДОКУМЕНТИ

Звіти про науково-дослідні роботи

1. Проведення досліджень і випробувань теплотехнічних власти-
востей камер типу КХС : звіт про НДР (заключний) / Київ. політехн.
ін-т (КПІ) ; кер. О. І. Коваленко ; викон.: П. Р. Бокій [та ін.]. — Київ,
1999. — 90 с. — № ДР 0096U001456. — Інв. № 31154799.

Дисертації

1. Копистинська І. М. Тенденції сучасного вітчизняного
книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоцій-
ний аспекти (1991–2003 рр.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 /
Копистинська Ірина Михайлівна ; Київ. нац. ун�т ім. Тараса
Шевченка, Ін�т журналістики. — Київ, 2004. — 223 с. 

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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ЧАСТИНА ВИДАННЯ 

Стаття із журналу, збірника, розділ книги

Один автор
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.

Два, три автори
1. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в

умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій
Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14–17.

Чотири і більше авторів
1. Регіональні особливості смертності населення України / 

Л. А. Чепелевська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації
охорони здоров’я України. — 2007. — № 1. — С. 25–29.

Рецензія
1. Касьянов Г. Глобальна еволюція людства: культурно-

цивілізаційний вимір // Вісн. Кн. палати. — 2001. — № 12. —
С. 14–15. — Рец. на кн.: Шейко В. Культура. Цивілізація.
Глобалізація (кінець XIX — початок XX ст.) : монографія : у 2 т. —
Харків : Основа, 2001. — Т. 1 — 520 с. ;  т. 2. — 400 с.

Увага! У списках літератури, що містять документи різних видів
(текстові, електронні ресурси, відеозаписи тощо) після назви текстових
документів слід наводити елемент «Загальне позначення матеріалу» —
[Текст] (див. список використаної літератури даного видання). 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Електронні ресурси локального доступу 
(на компакт-дисках CD, DVD)

1. Фізи ка для ма люків [Елект рон ний ре сурс] :  [навч. посіб.].  —
Електрон. дані і прогр. — Київ : Ат лантік, 2008. — 1 елект рон. опт.
диск (CD–ROM). — (Серія «Ди тя ча ко лекція»). — Наз ва з ети кет ки
дис ка.

61

Metod rekom standart 5 vid:Metod rekom standart 5 vid.qxd  03.12.2018  13:28  Page 61



Електронні ресурси віддаленого доступу

Опис сайту загалом

1. Державна наукова установа «Книжкова палата України 
ім. Івана Федорова» [Електронний ресурс]* / Кн. палата України. —
Електрон. дані. — Київ : Кн. палата України, 1998— .  — Режим
доступу: http://www.ukrbook.net/ (дата звернення: 20.12.2010). —
Назва з екрана.

2. Главред [Електронний ресурс] : україн. версія / медіа
холдинг «Главред». — Електрон. дані. — Київ : Главред, 
2002— . — Режим доступу: http://glavred.info/ (дата звернення:
19.12.2010). — Назва з екрана.  

Опис частини сайту (текстової, графічної, аудіо, відео
інформації, розміщеної на одній зі сторінок сайту)

1. Романюк О. Поради журналістам щодо роботи в день виборів
[Електронний ресурс] // Вибори та ЗМІ : [сайт] / ГО «Телекрити-
ка». — Текст. і граф. дані. — Київ, 2010—2012. — Режим доступу:
http://vybory.mediasapiens.ua/2012/10/26/porady-zhurnalistam-
schodo-roboty-v-den-vyboriv/ (дата звернення: 30.10.2012). — Назва
з екрана.

2. Вітання з Всеукраїнським днем бібліотек! [Електронний ресурс] :
відео-привітання з Всеукр. днем б-к / УБА: Укр. бібл. асоц. // Канал
УБА на YouTube. — Відеодані (1 файл 6:27 хв.). — Режим доступу:
http://www.youtube.com/watch?v=bXtk4Zmcb6A (дата звернення:
30.09.2013). — Назва з екрана. — Дата публікації: 30.09.2013. 

Опис частини друкованого документа 
(книги, журнала, збірника), розміщеної в інтернеті 

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні
ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] :
(підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003»)  / Л. Й. Костенко, 
А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний віс-
ник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу: http:
www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm (дата звернення:
16.05.09). — Назва з екрана.

Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт
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* Тут і далі виділений курсивом елемент «Загальне позначення матеріалу»
([Електронний ресурс], [Відеозапис], [Аудіозапис]) подається у списках літератури за
наявності відомостей про видання на різних матеріальних носіях та з різними
способами подання інформації.
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АУДІОВИДАННЯ

1. Повалій Т. Чортополох [Звукозапис] / Таїсія Повалій. —
Київ : ТОВ НАК, 2000. — 1мк. 

2. Андрухович Ю. Дванадцять обручів [Зву ко за пис] : аудіок ни -
га МР3 / Юрій Андрухович ; текст чи тає Юрій Андрухович. — Київ
: А.Е.Л, [2009?]. — 1 елект рон. опт. диск. 

ВІДЕОВИДАННЯ

1. Назар Стодоля [Відеозапис] : за однойменною драмою Тараса
Шевченка / реж. Григорій Чухрай. — Київ : Артеменко Т. С., 2009. —
(Укранське кіно українською мовою). — 1 елект рон. опт. диск. 

2. Сватання на Гончарівці [Відеозапис] : комедія за п’єсою 
Г. Квітки-Основ’яненко / реж. Ігор Земгано.  — Київ : Артемен-
ко Т. С., 2007. — (Українське кіно українською мовою). — 1 елект -
рон. опт. диск. 

ПІДКАСТИ, БРОАДКАСТИ 

1. Подкаст об интернет-мониторинге №001 [Электронный
ресурс] //   Russian Podcasting / проект Василия Стрельникова. — Зв.
дан. — М., 2005–2013. — Режим доступа: http://bbc-russian.
podfm.ru/englishonradio/876/ (дата обращения: 02.03.2013). – Загл. с
экрана.

2. Детский юмористический киножурнал «Ералаш». Вып. 3.
Интересная книга [Электронный ресурс] / реж. Е. Фридман //
Smotri.com :  сервис для размещения и просмотра видеофайлов. —
Дан. і прогр. — Режим доступа: http://smotri.com/video/
view/?id=v849566c8fe (дата обращения: 02.03.2013). — Загл. 
с экрана.
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Нав чаль не ви дан ня

Женченко Марина Іванівна

Складання та оформлення бібліог рафічних за писів 
у спис ках джерел до на у ко вих робіт

Навчально-методичний посібник

Ре да гу ван ня, ма кет, обк ла дин ка 

та комп’ютер на верстка 

Марини Жен чен ко

Підпи са но до дру ку  20.05.15. 

Фор мат 60x84/16. 

Ум.-друк. арк. 1,9.  Обл.-вид. арк. 4,2. 

ТОВ «Ви дав ни цт во "Жнець"» 

04215, м. Київ, просп. Сво бо ди 17, к. 55 

Тел.: (044) 433-99-57 

Е-mail: zhпес@ukr.net 

Свідоцт во Держ комінфор му Ук раїни ДК № 1813 

від 26.05.2004 р.

Віддру ко ва но в  ТОВ «ЗАДРУГА», 

м. Київ, вул. Фрунзе, 86

Зам. 
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