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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

• Сукупність бібліографічних відомостей про 
цитований, розглядуваний або згадуваний у 
тексті документа  інший документ, що є 
необхідними й достатніми для його загальної 
характеристики, ідентифікування та пошуку 

бібліографічне посилання 

• Усі види опублікованих і неопублікованих 
документів, їхні окремі складники або групи 
документів  на будь-яких носіях інформації 

об ’єкт  бібліографічного посилання 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 замість знака  «крапка й тире» («. — »), рекомендовано застосовувати 
знак «крапка» (.)  
 

 імена  у бібліографічному описі за навскісною рискою / не повторюють 

 дві навскісні риски» («//») замінювати крапкою .   

назву виділяти шрифтом наприклад курсивом. 

 



ВИДИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ ТА ПРАВИЛА 
ЇХНЬОГО СКЛАДАННЯ 

Бібліографічне посилання 
(за складом елементів 

бібліографічного запису) 

Коротке  

містить частину 
обов’язкових елементів, 

які використовують 
тільки для пошуку 
об’єкта посилання 

Повне   

містить усі обов’язкові 
елементи, що 

використовують для 
загальної характеристики, 
ідентифікування й пошуку 

об’єкта посилання 



Бібліографічне посилання  
(за повторністю наведення посилань на 

один і той самий об’єкт) 

повторне первинне 

Бібліографічне посилання  

(за місцем розташування в документі) 

позатекстове підрядкове внутрішньотекстове 



знак «крапка й тире» («.— »)  замінюють знаком «крапка» . 

повна або коротка форма 

рекомендовано складати в короткій формі. 

 (Клінічна імунологія та алергологія. Тернопіль, 2005. С. 255) 
(Ринологія.  2003. № 2.  С. 8–10) 

ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ 



ПІДРЯДКОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  

 
 
 

Текст 1 

Знак  виноски подають 
на верхній лінії шрифту 
після  відповідного 
фрагмента в тексті  

 
 
 
1 Посилання 

Знаки виноски 
відокремлюють від 
тексту проміжком 



 
34  Chemotherapy. 1990.  Vol. 36, 
N 2.  P. 147–154. 

Відомості про 
згадуваний документ, 
опублікований іншою 
мовою, у 
бібліографічних 
посиланнях  наводять 
мовою оригіналу 

ПІДРЯДКОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  

 
33  Washutti J., Viebahn R., I. Steiner The 
influence of ozone on tumor tissue in 
comparison with healthy tissue. Ozone 
Sci. Engg. 1990. Vol. 12. P. 65–72. 

Коротка форма Повна форма 



У 
підрядковом
у посиланні: 

   

У тексті: 

ПІДРЯДКОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  
НА ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС  
  



 
 

У тексті: 

У підрядковому 
посиланні: 

ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ ТА 
ПІДРЯДКОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  
  



ПОЗАТЕКСТОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  

використовують переважно у наукових виданнях у разі 
багаторазових посилань на одні й ті самі документи 

нумерують у межах усього документа 

наводять як перелік бібліографічних записів і розміщують 
наприкінці основного тексту  



ПОЗАТЕКСТОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  

за потреби у заголовку 
бібліографічного запису 
позатекстового 
посилання можна 
зазначати більше ніж 
три імені авторів 



ПОЗАТЕКСТОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  



ПОЗАТЕКСТОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  

У тексті: 

У 
позатекстовому 

посиланні: 



У тексті: 

У 
позатекстовому 

посиланні: 

ПОЗАТЕКСТОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  



У тексті: 

У 
позатекстовому 

посиланні: 

ПОЗАТЕКСТОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  



ПОЗАТЕКСТОВЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  

[Парфьонов, 2008, с. 56] 

[Парфьонов, 2014, с. 230] 

У тексті: 

У 
позатекстовому 

посиланні: 



Повторне бібліографічне посилання  

позатекстове 

підрядкове 

внутрішньотекстове 

ПОВТОРНЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  



Повторне 

Первинне 

ПОВТОРНЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ  
Внутрішньотекстове посилання 
 

Первинне 

Повторне 



ПОВТОРНЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ 
Внутрішньотекстове посилання 
  

Повторне 

Первинне 



ПОВТОРНЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ 
Підрядкове посилання 
  

Первинне 

Повторне 

Первинне 

Повторне 



ПОВТОРНЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ 
Підрядкове посилання 
  

Повторне 

Первинне 



ПОВТОРНЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ 
Позатекстове посилання 
  

Повторне 

Первинне 

Первинне 

Повторне 



Кілька об’єктів посилання -  комплексне бібліографічне 
посилання. 

Можуть бути: внутрішньотекстовими, підрядковими, 
позатекстовими, а також можуть містити первинні та повторні 
посилання. 

Розділяють між собою знаком «крапка з комою». 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ  



КОМПЛЕКСНЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ 
 

Ідентичні заголовки (один і той самий автор кількох праць) : «Його ж», 
 «її ж», «їх же» («Его же», «Ее же», «Их же» — рос. мовою або «Idem», 
«Eadem», «Ibidem» — латин. мовою). 
 

Підрядкове 
комплексне 
посилання: 



КОМПЛЕКСНЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ 
 

Ідентичні заголовки можна не наводити. В першому посиланні ставлять 
знак «двокрапка», а перед основною назвою проставляють  його 
порядковий номер 

Позатекстове комплексне посилання: 



ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ 
НА ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС  

Складають на -  
 електронні документи, 
 бази даних,  
 портали чи сайти,  
 веб-сторінки, форуми тощо,  
 так і на їхні складники (розділи 

та частини електронних 
документів) 

 

Джерела інформації - 
 титульний екран,  
 основне меню,  
 головна сторінка сайту чи 

порталу 
 відомості про автора, назву, 

перевидання, місце та рік 
видання 

 

Необхідні  для пошуку -  
 відомості про доступ  
 дата оновлення документа або 

його частини 
 електронна адреса 
 дата звернення до документа 



Замість слів  «Режим 
доступу» (чи «Доступ») 
можно застосовувати 
абревіатури «URI» або 
«URL»  

«Дату оновлення» 
наводять перед  режимом 
доступу («URI», «URL»).  

Дату звернення : число, 
місяць і рік (в круглих 
дужках) після слів «дата 
звернення» 

Замість електронної 
адреси зазначати  DOI 
(Digital Object Identifier) — 
Ідентифікатор цифрового 
об’єкта  

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ 
НА ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС  
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завідувач інформаційно-
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За консультацією звертатися до 
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707-72-95 
 
 


