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ВД "АКАДЕМПЕРІОДИКА" НАН УКРАЇНИ 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

відповідно до Національного стандарту України 

 

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація) 

 

Зазначений новий стандарт набув чинності 01.07.2016. Він установлює види 

бібліографічних посилань, що є частиною довідкового апарата документа та 

наводяться у формі бібліографічного запису, а також визначає правила та 

особливості складання і розміщення відповідних записів. Поширюється дія 

стандарту на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих 

документах незалежно від носія інформації. 

Стандарт не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з 

інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, 

IDT). Однак він дозволяє значно спростити укладання переліків посилань. 

Ці оновлені вимоги ВД "Академперіодика" НАН України розроблені на 

його основі з використанням переважно варіанта для укладання первинних 

позатекстових посилань у повній формі. Відповідно до п. 5.4.5 вказаного 

стандарту: "Позатекстове бібліографічне посилання пов’язують із фрагментом 

тексту документа, до якого воно належить, за допомогою знаків виноски, які або 

виносять на верхню лінію шрифту після відповідного тексту та перед 

позатекстовим посиланням, або складають в одну лінію зі шрифтом основного 

тексту (у квадратних дужках у тексті та без дужок перед позатекстовим 

посиланням)". 

Важливою новацією є пункт 4.9.1: "У бібліографічних посиланнях на 

складник документа у формі аналітичного бібліографічного опису розділовий 

знак "дві навскісні риски" ("//") можна замінювати крапкою, а відомості про 

документ (його назву), в якому розміщено складник, виділяти шрифтом 

(наприклад, курсивом)". 

Об’єктами посилання можуть бути всі види опублікованих чи неопуб-

лікованих документів або їхні складники на будь-яких носіях інформації (п. 4.2). 

Відомості про документ, опублікований іншою мовою, ніж мова 

основного тексту, у бібліографічних посиланнях незалежно від їх типу 

(позатекстове, підрядкове, внутрішньотекстове) наводять мовою оригіналу. 
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КНИГИ 

 

Однотомні видання 

 

Один автор 

Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрян-

ській Україні. 1870-ті — 1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с.  

 

Два і більше авторів 

Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of Environmental 

Objects of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv, 2013. 100 p. 

 

Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні 

диспропорції: у 2-х т.: кол. моногр. Київ, 2012. 436 с. 

 

Без автора 

 

Збірники 

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ. Київ, 2012. 464 с. 

 

Матеріали конференцій, з’їздів, тези доповідей 

Физика импульсных разрядов в конденсированных средах. Материалы ХVI 

Международной научной конференции (19—22 авг. 2013, г. Николаев). 

Николаев, 2013. 253 с. 

 

Багатотомні видання 

 

Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наук. думка, 2013. Т. 10. 784 с.  

 

 

ІНШІ ВИДАННЯ 

 

Каталоги 

Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2008 

року Київ: Академперіодика, 2009.  444 с. 

 

Препринти 

Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. Про точність визначення 

активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль: Ін-т 
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пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т 

пробл. безпеки АЕС; 06-1). 

 

Авторські свідоцтва 

А.с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентиро-

ванных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). № 3360585/25-

08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

 

Патенти 

Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, G01Т1/28, G 

21НЗ/00. № 200701472 ; заявл. 12.02.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с. 

 

Автореферати дисертацій 

Старовойт С.В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 

1918—1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с. 

 

Стандарти 

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ, 1995. 47 с. 

 

Рецензія 

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, 2001. Т. 1. 520 с. ; т. 2. 400 с. 

 

ЧАСТИНА ВИДАННЯ 

 

Стаття із журналу, збірника, розділ книги 

 

Незалежно від кількості авторів у позатекстовому переліку бібліографічних 

посилань (списку літератури) 

Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання наукових журналів в 

Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62—67. 

 

Назарчук З.Т. Дифракция Е-поляризованных электромагнитных волн на 

цилиндрическом экране с сечением в виде ломаной кривой. Волны и дифракция. 

Тбилиси, 1985. Кн. 1. С. 507—511. 

 

Скальський В.Р. Становлення методу акустичної емісії в установах Західного 

наукового центру. Теорія і практика раціон. проектування, виготовлення і 
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експлуатації машинобуд. конструкцій: Праці 2 міжнар. наук.-техн. конф. (Львів, 

11—13 лист. 2010). Львів, 2010. С. 9—10. 

 

Незалежно від кількості авторів у підрядковому бібліографічному посиланні 

(посторінкових примітках) 

 за умови, що в основному тексті на цій сторінці написано: "У статті Я.С. Яцківа, 

А.І. Радченко "Про ефективність видання наукових журналів в Україні" 
1
 

опис можна подати в такому вигляді (п. 4.9 вказаного стандарту): 
1
 Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62—67. 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ 

 

Відповідно до п. 7.4 вказаного стандарту, "Бібліографічне посилання 

складають як на електронні ресурси загалом (електронні документи, бази даних, 

портали чи сайти, веб-сторінки, форуми тощо), так і на їхні складники (розділи 

та частини електронних документів, порталів чи сайтів; публікації в електронних 

серіальних документах, повідомлення на форумах тощо) згідно з загальними 

правилами..." 

При цьому п. 7.4.4.3.3: "Довгу електронну адресу можна переносити на 

наступний рядок. У цьому разі останнім у першому рядку має бути знак 

"навскісна риска" ("/")". 

 

Опис ресурсу загалом 

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: 

http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014). 

 

Опис частини електронного ресурсу у позатекстовому переліку 

бібліографічних посилань (списку літератури) 

Garfield E. More on the ethics of scientific publication: abuses of authorship 

attribution and citation amnesia undermine the reward system of science. Essays of an 

information scientist. URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/ 

v5p621y1981-82.pdf (Last accessed: 16.04.2013). 

 

Опис частини електронного ресурсу у підрядковому бібліографічному 

посиланні (посторінкових примітках) 

за умови, що в тексті наведено бібліогрфічні відомості, які дозволяють документ 

ідентифікувати (його назву і прізвища авторів, рік випуску) (п. 5.3.6): 

* URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/ v5p621y1981-82.pdf (Last 

accessed: 16.04.2013). 


