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У методичній розробці сформульовано основні рекомендації науковцям,
аспірантам, студентам щодо складання бібліографічного опису документів
згідно чинного національного стандарту ДСТУ 8302 : 2015 з наведенням
конкретних прикладів опису

В Україні діють два затверджені Національні стандарти, що відповідають за
оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.
1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання / Нац. стандарт України. – Вид.офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ
: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.
Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків
використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.
2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид.офіц. – [Уведено вперше ;
чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.
Див. http://lib.pu.if.ua/scopus.php
Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань
та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види
бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в
документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і
неопублікованих документах незалежно від носія інформації. "Список використаної
літератури" (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису
(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Терміни та визначення понять
Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про документ,
його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні
та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації. Процес
складання бібліографічного опису передбачає виявлення та формування за певною
методикою множини бібліографічних даних про окремий документ або його частину, чи
групу документів.
Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей про цитований,
розглядуваний або згадуваний в тексті документа інший документ, необхідних і достатніх
для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку. Бібліографічні посилання
можуть розташовуватися.
Об’єкт бібліографічного посилання – усі види опублікованих і неопублікованих
документів, їхні окремі складники або групи документів на будь-яких носіях.
Знак виноски – умовна позначка у вигляді арабських цифр (порядкових номерів),
літер чи астериска (зірочки), що використовують для пов’язування підрядкових і поза
текстових бібліографічних посилань з частиною основного тексту документа.

Загальні положення
У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох
авторів, при цьому імена цих авторів у відомостях про відповідальність (за навскісною
рискою) не повторюють.
Замість знака “крапка й тире” (“. –”), який розділяє зони бібліографічного опису,
рекомендовано застосовувати знак “крапка” (“.”).
Дві навскісні риски (“//”) можна замінювати крапкою, а назви виділяти шрифтом
(курсивом).
Для позначення електронної адреси електронного ресурсу віддаленого доступу в
примітці дозволено замість слів “Режим доступу” або їхнього еквівалента іншою мовою

(“Available from”) застосовувати абревіатури
“URI” (Уніфікований ідентифікатор
цифрового ресурсу) або “URL” (Уніфікований покажчик ресурсу).
Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI (ідентифікатор
цифрового об’єкта) або інший постійний ідентифікатор, замість електронної адреси цього
ресурсу рекомендовано зазначати його ідентифікатор.
Довгу електронну адресу можна переносити на наступний рядок. У цьому разі
останнім у першому рядку має бути знак “навскісна” (“/”).
Після електронної адреси подають відомості про дату звернення до електронного
ресурсу віддаленого доступу: число, місяць і рік (в круглих дужках) після слів “дата
звернення”.
У бібліографічному посиланні на електронний ресурс локального доступу після
вихідних даних подають відомості про кількість фізичних одиниць (арабськими цифрами)
та вид носія інформації (наприклад, електронний оптичний диск). У дужках можна
подавати відомості про вид оптичного диска (CD-R, CD-RW, DVD-R тощо).
Бібліографічне посилання на архівний документ містить такі елементи :
– заголовок бібліографічного запису (ім’я автора);
– основну назву документа;
– відомості, що належать до назви (пояснюють і доповнюють її);
– відомості про відповідальність (містять інформацію про осіб і/або організації, які
брали участь у створенні документа);
– пошукові дані архівного документа;
– примітки.
Назву архіву подають повністю або скорочують окремі слова та словосполучення
згідно ДСТУ 3582, ДСТУ 7093, ГОСТ 7.12. Повну або скорочену назву архіву можна
подавати після абревіатури.
У бібліографічному посиланні на архівний документ відомості про об’єкт посилання
відокремлюють від пошукових даних знаком «дві навкісні риски» («//») з проміжками до
та після нього.
Для позначення пошукових даних архівного документа використовують такі
скорочення слів : «Ф.» («Фонд»), «Оп.» («Опис»), «К.» («Картон»), «Спр.» («Справа»),
«Од. зб.» («Одиниця зберігання»), «Арк.» («Аркуш»). Між елементами пошукових даних
ставлять знак «крапка».
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З приводу консультацій щодо оформлення бібліографічного опису
літератури звертайтесь в науково-методичний відділ Наукової бібліотеки.
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