
 
83

Додаток Б 

Приклади  оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наво-
дять у магістерській (дипломній) роботі та в авторефераті  

 

 

Характеристика 
джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  

 

Один автор 

1. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Каль-
варія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір). 

Два автори 1. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та компо-
зиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Су-
берляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 
Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. 
— 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 
[авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу). 

Матеріали конфе-
ренцій, з’ їздів 

 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування аг-
ропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих уче-
них-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—
13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. 
В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 
2000. — 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів 
виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат 
України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 
с. 

Словники 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. 
Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 

2. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. 
Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Законодавчі та но-
рмативні докумен-
ти 

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

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. 
та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : 
Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові до-
кументи). 
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Автореферати ди-
сертацій 

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення сек-
цій 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. 

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 

 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 
спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного вихо-
вання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горо-
вий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17. 

Електронні ресур-
си 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів 
акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 
Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студе-
нта-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. 
вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-
2000.— Назва з контейнера. 

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: еле-
ктронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. 
конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. 
Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 
2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : 

     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

 

Примітки: 

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандар-
тів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання”. 

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У біб-
ліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. 
Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію доку-
мента. Їх наводять у будь-якому описі. 

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для ро-
зрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації. 

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вка-
зати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації. 

 


