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Стандарти України 

 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та 
видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi 
вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) 

 ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та 
правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT) 

 (ДСТУ 8302:2015) Бібліографічне посилання: загальні положення та 
правила складання 

 ДСТУ 3582: 2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень 
в українській мові» 

  ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 
языке. Общие требования и правила». 

 ГОСТ 7.11–2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках». 



(ДСТУ 8302:2015) Бібліографічне посилання:  
загальні положення та правила складання 

• 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  

• Внутрішньотекстове  розміщують безпосередньо в тексті 
документа, подають у круглих дужках 

• Підрядкове  розміщують як примітку в нижній частині сторінки, 
відмежовують від основного тексту горизонтальною рискою  

• Позатекстове  розміщують за текстом документа  за допомогою 
знаків виноски 

За місцем розташування в документі  



(ДСТУ 8302:2015) Бібліографічне посилання:  
загальні положення та правила складання 

• Особливості та семіотика захворювань дитячого віку 
/ за ред.: І. С. Сміяна, В. Г. Майданника.  Тернопіль ; Київ, 1999. 146 с. 

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

• Клименко В. А.  Давиденко О. В. Особливості перебігу гострого 
обструктивного бронхіту у дітей грудного віку з перинатальним 
ураженням центральної нервової системи.  Педіатрія, акушерство та 
гінекологія. 2012.  № 2 (450). С. 9−21. 

імена  у бібліографічному описі за навскісною рискою / не 
повторюють 

• Іванова О.  М. ,   Науменко   О. М. Особливості кістоутворення при 
хронічному поліпозному риносинуїті. Патологія.  2012.  № 3.  С. 106. 

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

назву виділяють шрифтом, наприклад, курсивом. 



 
 
 
1 Посилання 

 
 
 

Текст 1 

Приклад підрядкового бібліографічного посилання 

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

Знаки виноски 
відокремлюють від тексту 
проміжком 

(ДСТУ 8302:2015) Бібліографічне посилання:  
загальні положення та правила складання 



http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 



MLA 
(Modern Language 
Association) style 

СТИЛЬ АСОЦІАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОВИ  

Сфера застосування – гуманітарні науки 
(мистецтво, література, філософія, релігія 
тощо) 

2016 р.  вийшла восьма редакція видання 
довідника «MLA Handbook». 
 
Являє собою універсальний набір 
інструкцій, які автори можуть 
застосовувати до джерел будь-якого типу 

https://www.mla.org/  



APA 
(American Psychological 

Association) style 

СТИЛЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

Сфера застосування – суспільні науки 
(соціологія, право, психологія, історія 
тощо) 

Керівництво з оформлення публікацій 
Американської Психологічної Асоціації 
(Publication Manual of the American 
Psychological Association) містить 
рекомендації щодо організації та 
структури статті, оформлення цитат, 
виносок, таблиць 

http://www.apastyle.org/ 



http://www.press.uchicago.edu 

Chicago/Turabian style: Author-Date 
Сфера застосування – фізичні, природничі 
та суспільні науки 
 

Chicago/Turabian style 

Chicago/Turabian style : Notes and 
Bibliography  

Сфера застосування – гуманітарні науки 
(мистецтво, література, філософія, 
релігія тощо 

https://owl.english.purdue.edu 



Harvard style 

ГАРВАРДСЬКИЙ СТИЛЬ  
Сфера застосування – гуманітарні науки та суспільні науки 

Приклади варіантів Harvard Referencing Style, характерні для деяких 
університетів: 

Великої Британії (GB): Австралії (AU): 

http://libweb.anglia.ac.uk/referen
cing/harvard.htm14 

http://guides.is.uwa.edu.au/harvar
d15 



http://pubs.acs.org/ 

ACS  
(American Chemical 

Society) style 

СТИЛЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ХІМІЧНОГО 
ТОВАРИСТВА  
Сфера застосування – хімія та інші 
природничі науки 

Третє видання Керівництва  по стилю ACS є 
інструментом навчання як писати наукові 
статті та ефективно поводитися з науковою 
інформацією. В окремому розділі 
описується як правильно оформити 
посилання в тексті і створити список 
літератури 



СТИЛЬ АМЕРИКАНСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ 
 Сфера застосування – фізика 

AIP  
(American Institute of 

Physics) style 

https://publishing.aip.org/authors 

http://web.mit.edu/me-
ugoffice/communication/aip_style_4thed.pdf 



Правила стилю IEEE описані в IEEE 
Editorial Style ual, 2016 IEEE-SA Standards 
Style Manual, які доступні на сайті 
організації 

IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics 

Engineers) style 

СТИЛЬ ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ  
Сфера застосування – інженерія, 
електроніка, телекомунікації, 
інформатика та інформаційні технології 

www.ieee.org 

https://www.ieee.org/documents/style_manual.pdf 

https://www.ieee.org/index.html 



OSCOLA The Oxford University Standard for  
Citation of Legal Authorities 

Стиль Оксфордського 
університету для цитування 
юридичних документів  
 
Сфера застосування – 
юриспруденція 
 

https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-
groups/publications/oscola 



Springer MathPhys Style 

Математико-фізичний стиль Шпрінгер   
Сфера застосування – математика, фізика, 
статистика 
 

Springer Style http://resource-
cms.springer.com/springercms/rest/v1/content/51958/data/v1/G
uidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works 



Vancouver Style 

Стиль Ванкувер  – стиль оформлення посилань у наукових роботах, 
передбачає використання  посилань у тексті роботи щоразу при цитуванні 
джерела, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата 
 
Сфера застосування — медицина та фізичні науки 

Використовується: 
  
• MEDLINE  
• PubMed 

http://www.icmje.org/about
-icmje/ 



Національна медична бібліотека США 
https://www.nlm.nih.gov/ 

Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for 
authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. 
Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National 
Library of Medicine (US); 2007- [updated 2011 Sep 15; 
cited 2013 Dec 14].  
Available from: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 



Стаття з журналу (більше шести авторів) 
Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic 
resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving 
gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005 Jun;200(6):869-75. 

Стаття з журналу (до шести авторів) 
Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 
2005 Jan;62(1):112-6. 

Книга 
Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009. 541 
p. 

Матеріали конференції  
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V: Proceedings of the 5th Germ Cell 
Tumour conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. 

Стаття зі збірки матеріалів конференції 
Khalifa ME, Elmessiry HM, ElBahnasy KM, Ramadan HMM. Medical image registration using 
mutual information similarity measure. In: Lim CT, Goh JCH, editors. Icbme2008: Proceedings of 
the 13th International Conference on Biomedical Engineering; 2008 Dec 3-6; Singapore. 
Dordrecht: Springer; 2009. p. 151-5. 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ  



Електронна книга 
 

Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL. Ganong’s review of medical physiology 
[Internet]. 23rd ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2012 [cited 2016 Jan 07]. Available 
from:http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.lib.monash.edu.au/book.aspx?bookid=15
87   

Електронні матеріали конференції 
 

Murphy KA. Safe at heart: an empowerment approach to relationship abuse prevention. In: 
Connecting Research and Practice in Relationships [Internet]; 2009 Nov 7-8; QUT Kelvin Grove 
Campus, AU. Melbourne (AU): Australian Psychological Society; 2009 [cited 2012 Dec 18]; p. 
28-34. Available from: 
http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=203435761811048;res=IELHEA 

Стаття з електронного журналу 
 

Kanneganti P, Harris JD, Brophy RH, Carey JL, Lattermann C, Flanigan DC. The effect of smoking 
on ligament and cartilage surgery in the knee: a systematic review. Am J Sports Med [Internet]. 
2012 Dec [cited 2013 Feb 19];40(12):2872-8. Available from: 
http://ajs.sagepub.com/content/40/12/2872 DOI: 10.1177/0363546512458223 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ  



Guidelines for manuscript preparation, submission, 
and manuscript format: Minireview 



http://www.ozhurnal.com/ru 

Руководства для авторов 

Оформление рукописи 

http://zmj.zsmu.edu.ua/ 



ПІБ, що транслітерується. (Рік видання). Назва книги, що  транслітерується  
[Переклад назви книги англійською].  Місто: Видавництво  [зазначити мову 
книги]. 
  

Bilovodska, O.A. (2011). Marketynhova polityka rozpodilu [Marketing distribution 
policy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].  
 
ПІБ, що транслітерується. (Дата публикації). Назва статті, що транслітерується 
[переклад назви статті англійською]. Назва періодичного видання, що 
транслітерується – назва періодичного видання англійською, Том (№), 
Сторінки [зазначити мову книги]. 
 
Illiashenko, S.M., & Shypulina, Yu.S. (2012). Komunikatsiina efektyvnist web-
tekhnolohii u marketynhu naukovo-osvitnikh posluh [Communication effectiveness 
of WEB-technologies in marketing of research and educational services]. 
Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of 
Innovations, 1, 69-78 [in Ukrainian].  

Приклади  вітчизняних джерел, які оформлені в стилі 
APA (Американської психологічної асоціації) 
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