
Приклади оформлення позатекстових бібліографічних посилань:

Видання одного – трьох авторів:
Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч.
посіб. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. Рівне, 2000. 205 с.

Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики : навч. посіб.
Київ, 2010. 213 с.

Видання чотирьох і більше авторів:
Поліграфічні матеріали : підруч. / Ю. Ц. Жидецький та ін. – Львів, 2001. 328 с.

Матеріали конференцій, наукові доповіді:
Деякі аспекти в наукових підходах до євроатланичної інтеграції України : матеріали
регіон. наук.-теорет. конф., 19 жовт. 2006 р., Львів. / редкол. І. О. Бочан та ін. Львів,
2006. 160 с.

Тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспирантів : 4–8
лют. 2008 р ., Львів / М-во освіти і науки України. Львів, 2008. 206 с.

Неопубліковані документи:
Кузьмінов Б. П. Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як
гігієнічна проблема : дис. … д-ра мед. наук : 14.02.01. Львів, 2006. 373 с.

Збірники наукових праць:
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. / наук. ред. В.
І. Моссаковський. Дніпропетровськ, 1999. 215 с.

Законодавчі документи:
Кримінально-процесуальний кодекс України : офіц. вид. : станом на 1 груд. 2005 р. /
Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2006. 207 с.

Частина періодичного видання:
Полтавская Т. Философия личности в наследии К. Г. Юнга. Філософськи пошуки. 2002.
Вип. 13. С. 219–225.

Полтавская Т. Философия личности в наследии К. Г. Юнга // Філософськи пошуки.
2002. Вип. 13. С. 219–225.

Електронні ресурси:
До відома професорсько-викладацького складу та аспірантів // Сайт Львів. держ. ун-т
фіз. культури. Львів, 2008. URL: http: ldufk.edu.ua/index.php/index.html (дата звернення :
16.05.2009).

Звертаємо вашу увагу, що Міністерство освіти та науки України спростило
вимоги до списку використаних джерел інформації в дисертаціях. Такі зміни
передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 № 40
(зареєстровано в Мін'юсті 3 лютого 2017 № 155/30023). Зокрема, на вибір можна
використовувати Національний стандарт України ДСТУ 8302:-2015 або один з 11



рекомендованих міжнародних стилів цитування, які найчастіше використовуються в
зарубіжній практиці оформлення наукових робіт.

Наукова бібліотека ХНУРЕ пропонує претендентам наукових ступенів при
складанні списків джерел інформації до дисертацій використовувати ДСТУ 8302: 2015.
Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання, який спрощує бібліографічний опис документа, зводячи до мінімуму дані,
необхідні для ідентифікації джерела інформації.

Основні відмінності оформлення бібліографічних посилань від бібліографічного
опису документів у списках використаних джерел:

● в заголовку 1, 2, 3 і більше авторів за косою рискою не повторюються (за косою -
відомості про організацію);

● документ, авторами якого є 4 і більше авторів, за косою рискою вказується перший
зі словами та ін.;

● «. – » замінити на «.»;
● запозичені відомості без [...];
● не вказувати загальне позначення матеріалу: [Текст] [Електронний ресурс];
● дозволено не вказувати ім'я видавця;
● дозволено не вказувати відомості про серію;
● «режим доступу» замінити на URL, але обов'язково: дата звернення;
● В аналітичному описі розділовий знак «дві косі риси» (//) можна замінити точкою,

а відомості про документ, в якому опублікована стаття, можна виділити шрифтом
(наприклад, курсивом).


