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Невід’ємним елементом будь-якої наукової праці є її
бібліографічний апарат – бібліографічні посилання, а також
прикнижкові / пристатейні списки. Його завдання –
ознайомити читача з джерелами цитат і запозичень;
допомогти знайти згадувані в тексті документи; інформувати
про публікації на подібні теми;

допомогти у виборі літератури за темою дослідження; дати
можливість автору стиснути виклад, пославшись на праці, в
яких висвітлені ним питання розглянуто повніше, докладніше
або з іншого погляду.



Державні стандарти



Наразі в Україні діють 
Національні стандарти, 

які відповідають за оформлення 
бібліографічної інформації у 

наукових роботах

Національні стандарти України − це стандарти, прийняті 
національним органом стандартизації України, функції якого за 

станом на січень 2019 року виконує державне 
підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ”).



ДСТУ 8302:2015. Інформація та
документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з
інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні 
вимоги та правила.

ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних 
документів.

ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. 
Бібліографічний опис.  Скорочення слів і 
словосполучень в українській мові. Загальні 
вимоги та правила.



Бібліографічний запис 
документа



Бібліографічний запис (БЗ)

– це елемент бібліографічної інформації, що фіксує відомості про
документ і дає змогу його ідентифікувати, розкрити його склад і
зміст для бібліографічного пошуку. Бібліографічний запис може
містити заголовок та іншу додаткову інформацію про документ, що
забезпечує доступ до нього. Створити БЗ можна на всі види
опублікованих і неопублікованих документів на будь-яких носіях.

Бібліографічний опис (БО)
– це сукупність бібліографічних відомостей про документ,
наведених за обумовленими правилами, що визначають порядок
розташування й наповнення зон і елементів, призначених для
ідентифікації та загальної характеристики документа.
Бібліографічний опис є основною частиною бібліографічного
запису.



У списках до наукових праць 
бібліографічний запис містить лише

Заголовок Бібліографічний опис

Елементи опису згруповано в зони:
1. зона назви і відомостей про відповідальність;
2 зона видання;
3 зона специфічних відомостей;
4 зона вихідних даних;
5 зона фізичної характеристики;
6 зона серії;
7 зона приміток;
8 зона стандартного номера та умов доступності.



Для кожного 
виду 
документів
визначено 
своє головне 

джерело 
інформації: 

Титульний аркуш книги/журналу і його різновиди

Титульний екран електронного ресурсу, основне меню, 
відомості про програму, перший екранний кадр, назва 
файлу, домашня сторінка
Етикетка магнітної фонограми, грамплатівки, титри 
кінофільму

діафільму, діапозитива, відеозапису, компакт-диска

Перша й остання шпальти газети

Перша й остання сторінка тексту складової частини 
документа

Джерела інформації для описування 
документа



Відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, пунктуація в бібліографічному описі
виконує дві функції:

Ø звичайних граматичних розділових знаків (пунктуація),

Ø та розділових знаків, що мають розпізнавальний характер для зон та
елементів бібліографічного опису (знаки приписної пунктуації).

Знаки приписної пунктуації

Використання приписаної 
пунктуації 

не пов’язано з нормами природної 
мови !



. – крапка і тире

. крапка
, кома
: двокрапка
; крапка з комою
… три крапки
/ похила риска
// дві похилі риски
( ) круглі дужки
[ ] квадратні дужки
+ знак плюс
= знак рівності

Знаки приписної пунктуації

Для розмежування зон і елементів, а також
приписаної та граматичної пунктуації
застосовують проміжки в один
друкарський знак до та після приписаного
знака. Винятком є крапка і кома –
проміжки роблять тільки після них.

Знаки крапка з комою (;), двокрапка (:) і три
крапки (…) до винятків не належать, їх
виділяють проміжками з обох боків:



: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій
українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX
століття : антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко. Київ :
Грані-Т, 2007. 190.

Шевченко йде дорогами доби : Великий Кобзар на Подільській

землі: крізь час і простір : зб. нарисів, досліджень, поезії,
світлин / упоряд.: В. Горбатюк, І. Гончарук, С. Стояновський

Знаки приписної пунктуації



Основною мовою для складання Бібліографічного посилання /
бібліографічного запису є та природна мова, якою зафіксовано інформацію
у вихідних даних документа. Окремі елементи в БЗ, сформульовані
самостійно для уточнення будь-яких даних або особливостей об’єкта
опису, можуть бути наведені державною мовою. Для України такою мовою
є українська.
Якщо назва документа складається зі слів двома і більше мовами, знаків,
формул тощо, слід навести їх у такій самій формі.
Наприклад:

Magic poetry : позакласні заходи з англійської мови …
Бібліотек@ – територія єдності …
Beauchamp E. History of education society….
Малькова З. А. Сравнительная педагогика …

Мова бібліографічного запису



У разі потреби у БЗ можна застосовувати скорочення слів і
словосполучень, пропускати частини елементів, об’єднувати кілька
бібліографічних записів в один, застосовувати інші прийоми скорочень.

Скорочення слів і словосполучень здійснюють згідно зі стандартами.

Зауважимо, що стандарти не примушують, а лише рекомендують
скорочувати слова. Не слід застосовувати скорочення в тих випадках,
коли це може викривити або зробити незрозумілим смисл тексту запису,
утруднити його розуміння. Не можна скорочувати будь-які назви
документів, назви серій і підсерій крім випадків, коли скорочення є в
самому джерелі інформації, назви місць видання.

Скорочення у БЗ



ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. 
Бібліографічний опис. Скорочення слів і  
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 
та правила

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила

ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11–2004, МOD; ISO 
832:1994, MOD). Бібліографічний запис. 
Скорочення слів і словосполук, поданих 
іноземними європейськими мовами.

Книжкова палат України
http://www.ukrbook.net/bibliotek.html



канд. пед. наук
д-р психол. наук
Київ : 
Харків : 
Українська мова : підручник
Українська мова : підруч. для 2-го кл.
навч. посіб.
монографія
ун-т
ВНЗ

Нормативні скорочення



Бібліографічне
посилання.

Цитування



ПРИ  ЦИТУВАННІ  НЕОБХІДНО :

• надавати  бібліографічне  посилання  у  всіх  
випадках,  коли  в  роботі наводяться дані, взяті з 
чужих джерел, а не  отримані  особисто  автором.  
Недотримання  даних  правил  згідно  із  законом  
України  

«Про   авторське право  та суміжні права», 
ст. 50 , 

• вважається плагіатом
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12



Бібліографічне посилання 

– сукупність бібліографічних відомостей про цитований, 
розглядуваний або згадуваний у тексті документа інший 
документ, що є необхідним й достатнім для його загальної 
характеристики, ідентифікування та пошуку

Знак виноски 

– умовна позначка у вигляді арабських цифр (порядкових 
номерів), літер чи астериска (зірочки), що використовують для 
пов’язування підрядкових і позатекстових бібліографічних 
посилань із частиною основного тексту документа.



Вимоги до цитування

§ текст цитати береться у лапки, наводиться в тій граматичній формі, в якій він
поданий у джерелі;

§ цитування повинно бути повним, без скорочення авторського тексту і без
перекручень думок автора;

§ кожну цитату обов’язково супроводжують посиланням на джерело;
§ при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми

словами) слід бути точним у викладанні думок автора;
§ якщо необхідно виявити ставлення автора наукової роботи до окремих слів або

думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак
оклику або знак запитання;

§ якщо автор використовуючи цитати виділяє в ній деякі слова, то слід зробити
після тексту спеціальне застереження, поставити крапку, потім тире і вказати
ініціали автора процитованого тексту, а застереження взяти в круглі дужки.
Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – О. П.), (підкреслено мною. –
О. П.), (розрядка моя. – О. П.).



Згідно  п. 11 
ВИМОГ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ (Наказ  

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13

Бібліографічний опис списку використаних джерел у
дисертації (або іншій науковій роботі) може оформлятися
здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання» або одним із міжнародних стилів, віднесених
до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових
публікацій.



Бібліографія [Bibliography] -

• - це перелік усіх джерел, які ви використовували (з
посиланням чи ні) у процесі дослідження вашої
роботи. Загалом, бібліографія повинна включати: імена
авторів; назви творів; назви та місцезнаходження компаній,
які опублікували ваші копії джерел; дати публікації ваших
копій номери сторінок ваших джерел (якщо вони є частиною
кількох джерел)

Список посилань / Список використаної 
літератури [References] -
• - це список літератури складається лише з посилань на ті 

елементи, які фактично цитуються в роботі.

Посилання та бібліографія: 
у чому різниця?



Новий стандарт набув чинності 01.07.2016.

Цей стандарт установлює основні види бібліографічних посилань,
загальні положення щодо їхнього складу й структури, а також
правила складання та розміщування в документах (виданнях,
депонованих документах тощо).

Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих
і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.

Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій
засобів масової інформації, інформаційних центрів тощо.

ДСТУ 8302:2015. 
Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання. 
(Перевидано з поправками).



ДСТУ 8302:2015

Це регламентуючий документ для оформлення 
бібліографічних посилань та 

бібліографічних списків посилань
у наукових роботах

– використовують для документального обґрунтування і
підтвердження викладеного матеріалу з метою ідентифікації та
пошуку джерел запозичених відомостей і цитат. Як правило, такий
список дає неповну інформацію про видання і тому не може бути
використаний у науково-інформаційних чи рекомендаційних цілях.

«Список посилань»
«Список використаної літератури»

«Список цитованої літератури»
(у значенні «Цитована література») 



Решту бібліографічних списків рекомендовано 
оформлювати за: 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання та
ДСТУ ГОСТ 7.80. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні
вимоги та правила складання

«Список рекомендованої літератури»
«Список літератури за темою»

«Список публікацій автора»
«Список літератури»

(у значенні «Бібліографія»)



ДСТУ 8302:2015

При оформленні бібліографічних  
посилань елементи бібліографічного 
запису -

заголовок і бібліографічний опис

та знаки пунктуації у бібліографічному 
посиланні, незалежно від його 
призначення та виду, подають згідно з  

ДСТУ ГОСТ 7.80 і ДСТУ ГОСТ 7.1 із 
урахуванням певних особливостей:



ДСТУ 8302:2015
Загальні положення

Ø У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного,
двох чи трьох авторів, при цьому імена цих авторів у відомостях
про відповідальність (за навкісною рискою) не повторюють.

Ø Замість знака «крапка й тире» («. —»), який розділяє зони
бібліографічного опису, у бібліографічному посиланні
рекомендовано застосовувати

знак «крапка».
Ø Дві навкісні риски («//») можна замінювати крапкою, а назву
виділятишрифтом (курсивом).

Ø Якщо текст цитовано не за першоджерелом, то на початку
підрядкового бібліографічного посилання наводять пояснювальні
слова: «Наведено за:», «Цит. за»: і зазначено джерело, з якого
запозичено текст.

Ø Відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено
не брати у квадратні дужки.

Ø Після назви дозволено не зазначати загального позначення
матеріалу («Текст», «Електронний ресурс», «Ноти» тощо).



Автор А. А. Назва. Місто : Видавництво, сторінки.

Автор А. А. Назва статті. Назва журналу (збірника). Рік.
Вип. (номер). С. … ̶ … . URL або DOI.

ДСТУ 8302:2015 



ДСТУ 8302:2015
Бібліографічне посилання

Шевчук С. В. Українське ділове
мовлення : навчальний посібник.
Київ : Алерта, 2015. 268 с.

Лапіан Т. Роль сім’ї у формуванні
активного ставлення дітей та
молоді до вільного часу.
Педагогічна освіта. 2019. Вип.
31. С. 9–14.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
Бібліографічний опис

Шевчук С. В. [Текст] Українське
ділове мовлення : навчальний
посібник / С. В. Шевчук. – Київ
: Алерта, 2015. – 268 с.

Лапіан Т. Роль сім’ї у формуванні
активного ставлення дітей та
молоді до вільного часу / Т.
Лапіан // Педагогічна освіта. –
2019. – Вип. 31. – С. 9–14

Приклади



Види бібліографічних 
посилань

За складом 
елементів 

бібліографічного 
запису

За місцем 
розташування 

у документі

За 
повторюваністю 

наведення 
посилань

Коротке

Повне

Внутрішньотекстове

Підрядкове

Позатекстове

Первинне

Повторне

За вмістом 
бібліографіч
них записів

Комплек
сне



Види бібліографічних посилань
(за місцем розташування у документі)

Внутрішньотекстове посилання − розміщують
безпосередньо в тексті документа у круглих дужках.

(Шкільний бібліотекар, 2015. № 1).
(Книжкова палата України : сайт. URL: http://www.ukr.book.net).
(Київ, 2011. С. 87)



Види бібліографічних посилань
(за місцем розташування у документі)

Підрядкове посилання − розміщують як примітку в нижній частині
сторінки, відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою.
Пов’язують із текстом за допомогою знаків виноски, які подають на
верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті
(наприклад: Текст ²¹) та перед підрядковим посиланням
(наприклад: ²¹ Посилання). Знаки виноски відокремлюють від тексту
проміжком.

³ Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи 
для України. Київ, 2008. С. 302—310.
²² Книжкова палата України : сайт. URL: http://www.ukr.book.net.



Види бібліографічних посилань
(за місцем розташування у документі)

Позатекстове
посилання − наводять як
перелік бібліографічних записів і
розміщують наприкінці
основного тексту документа.
Нумерують у межах усього
документа або в межах окремих
глав, розділів, частин тощо
(арабськими цифрами).

(1), [1],  … ²

Сукупність позатекстових бібліографічних
посилань, оформлених як перелік
бібліографічних записів, не можна вважати
бібліографічним списком (списком
використаної літератури) чи покажчиком,
що мають самостійне значення як
бібліографічні посібники.

Проте текст документа можна пов’язувати
знаками виноски з бібліографічним
списком використаної літератури.

N.B.



1. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 328 с.

2. Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття:
структурування, методологія, художні позиції : автореф. дис. ... д-ра / канд.
мистецтвознавства : 17.00.06 / Львів. наці. акад. мистецтв. Львів, 2005. 44 с.

3. Вступ до системного аналізу : навч. посібник / І. І. Коваленко, П. І. Бідюк, О. П. Гожий,
Т. І. Коваль. Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004.

4. Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України :
монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ : УБС НБУ, 2008. С. 302–310.

5. Гончаренко С. У. Фундаменталізація професійної освіти як дидактичний принцип.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія,
педагогіка, соціологія. 2008. Вип. 2. С. 87–91.

6. Національна доктрина розвитку освіти : затв. Указом Президента України від 17 квіт.
2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2–4.

7. Про видавничу справу : Закон України станом на 20 берез. 2004 р. / ВР України. Київ :
Парлам. вид-во, 2004. 17 с.

8. Науковий архів Інституту історії України НАН України. Ф. 2. Оп. 3. Спр. 170. № 1. Арк.
5. (План праці НДКІУ на 1924 р.).

9. ЦДНТА України. Ф. Р-72. Оп. 2. К. 1 — 272. Од. зб. 1. 10 арк.

10. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО
України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр.
8— 12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.



Бібліографічне посилання на 
електронний ресурс 

містить ті ж самі   елементи опису, що й 
друковане видання:

- заголовок бібліографічного запису (ім’я автора);
- основну назву документа;
- відомості про відповідальність (вихідні дані (містять відомості про місце
видання (випуску), видавця та рік випуску документа);
- позначення та порядковий номер тому, номера чи випуску документа, якщо є 
посилання на твір або публікації з багаточастинного (багатотомного чи
серіального) документа;
- відомості про обсяг (кількість сторінок) документа (у разі посилання на нього
загалом);
- назву документа (журналу, збірника, газети тощо), в якому опубліковано об’єкт
посилання (наприклад,
статтю);
- відомості про місцезнаходження об’єкта посилання — номер сторінки в 
документі (у разі посилання на його частину);
- електронну адресу (URL або DOI);
- вид носія інформації (CD-R, CD-RW тощо).



За режимом доступу : 

-локальний 

-віддалений 

За видом інформації: 

-електронні дані, 

-електронні програми, 

-електронні дані та програми. 

Електронні ресурси : 

Джерелом інформації є:

-титульний екран;

-основне меню;

-програма;

-головна сторінка сайту чи порталу, що містять 
відомості про автора, назву, відповідальність, 
перевидання (версію), місце та рік видання.

Відомості, необхідні для пошуку електронного 
ресурсу:

-відомості про доступ;

-дата оновлення документа або його частини;

-електронна адреса;

-дата звернення до документа.



ДСТУ 8302:2015
Бібліографічне посилання

Бобрицька В. Державна освітня
політика України у сфері
освіти осіб з особливими
потребами. Неперервна
професійна освіта. 2016. Вип.
3. С. 11–17. URL:
http://npo.kubg.edu.ua/article/vie
w/182322(дата звернення: )

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
Бібліографічний опис

Бобрицька В. Державна освітня
політика України у сфері
освіти осіб з особливими
потребами [Електронний
ресурс] / В. Бобрицька //
Неперервна професійна
освіта. – 2016. – Вип. 3. – С.
11–17. – Режим доступу:
http://npo.kubg.edu.ua/article/vi
ew/182322(дата звернення: )
– Назва з екрана.

http://npo.kubg.edu.ua/article/view/182322(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0


Бобрицька В. Державна освітня політика України у сфері освіти осіб з особливими
потребами. Неперервна професійна освіта. 2016. Вип. 3. С. 11–17. URL:
http://npo.kubg.edu.ua/article/view/182322 (дата звернення: 12.06.2018).

Тиханський М., Партика А., Крисько Р. Збільшення швидкодії елементів логіки “і” та
“або” на основі джозефсонівських контактів. Кібербезпека: освіта, наука, техніка.
2019. Вип. 4. С. 32-43. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.4.3243

Національна доктрина розвитку освіти : затв. Указом Президента України від 17 квіт.
2002 р. № 347. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення: 09.09.2019).

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство
України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/(дата звернення:
08.02.2012).

Бондар А. Визначення поняття «Бан». Фейсбук : мережа. URL:
https://www.facebook.com/andrij.bondar/ (дата звернення : 30.03.2016).

Еріх Фромм. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/ (дата
звернення: 12.08.2016).

Українська Наукова Інтернет-Спільнота : Укр. наука в Інтернет : соц. мережа. URL:
http://www.naukaonline (дата звернення: 10.06.2014).

Довідкові служби бібліотек України. Пан Бібліотекар : блоґ про бібл. справу та інформ.
технології. URL: http://panbibliotekar blogspot.com/2010/11/blog-post_19.html (дата
звернення: 04.11.2010).

Список посилань 
на електронні ресурси

http://npo.kubg.edu.ua/article/view/182322
http://panbibliotekar/


Міжнародні стилі





Згідно  п. 11 
ВИМОГ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ Наказ  Міністерства освіти і 
науки України від 12.01.2017 № 40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13



Обраний стиль цитування значною мірою буде продиктований
дисципліною, в якій автор пише.
Існує три основних стилів цитування, що використовуються в 
академічному письмі:

• Асоціація сучасної мови (MLA);
• Американська психологічна асоціація (APA);
• Чикаго (Chicago), який підтримує два стилі:

- Примітки та бібліографія;
- Автор-Дата.



Існує три основних типи цитування у міжнародних стандартах:

Ø Цитата у дужках (Parenthetical citation): ви пишете посилання на 
джерело у дужках (parentheses) безпосередньо у своєму тексті. 
Зазвичай це − прізвище автора разом із датою публікації та / або
номером сторінки.

Ø Посилання на примітку (Note citation): посилання на джерело ви
розміщуєте у виноску (footnote) або кінцеву примітку (endnote) .

Ø Цифрове цитування (Numeric citation): ви нумеруєте кожне зі своїх
джерел у списку посилань і використовуєте номер, коли цитуєте
джерело.



Виноски:

Вони розміщуються внизу сторінки із посиланням на
коментарі чи посилання над нею.
Коли читач зустрічає виноску, він може або відразу прочитати
ваші коментарі внизу сторінки, або продовжити читати текст,
перш ніж посилатися на виноску.

Кінцеві примітки:

Вони подібні до виносок, за винятком того, що вони
знаходяться в кінці документа з посиланням на текст,
включений до списку.
Тут використовуються цифри, оточені дужками. Довідковий
розділ містить перелік цих числових цитат у кінці статті.



Принцип посилання

Хто написав Коли було 
опубліковано

Як 
називається

Де можна 
знайти



Автор -дата

Нумерований

Примітки

(Орлик, 2010)

[3]  (3)  ³]

Орлик ³ кr



• APA style, Harvard Referencing Style,MLA 
Style, Chicago style: Author-Date,

• Соціологія, право, психологія, історія, 
фізичн іта природничі науки

Автор-дата

• AIP Style, ACS style, IEEE style,Vancouver 
style

• Інженерія, електротехніка, фізика, 
телекомунікації, інформатика та 
інформаційнітехнології, хімія,медицина

Нумерований

• OSCOLA style, Chicago style: Notes and
Bibliography

• Юриспруденція, мистецтво, література, 
філософія, релігія

Примітки



APA
Іваненко, О. Г. (2011). Вступ до спеціальності "Соціальна робота". Слово.
(Іваненко 2011) ; Іваненко (2011)

Панасюк, О., & Ахманова, О. С. (2017). Виховний проект: "Сім’я – основа
виховання громадянина". Українська мова і література в школах України, 11(7),
55–58.

MLA
Іваненко, Олена. Вступ до спеціальності «Соціальна робота». Слово, 2011.
(Іваненко)

Панасюк, О., і О. С. Ахманова. "Виховний проект: ‘Сім’я – основа виховання
громадянина’". Українська мова і література в школах України, вип. 11, вип. 7,
2017, с. 55–58.

АВТОР-ДАТА
Соціологія, право, психологія, історія, фізичні та природничі науки



Harvard

Іваненко, ОГ, 2011, Вступ до спеціальності "Соціальна робота", Слово, Київ.

(Іваненко, 2011. ) ; Іваненко (2011. )

Панасюк, О., & Ахманова, О. С. (2017). Виховний проект: "Сім’я – основа
виховання громадянина". Українська Мова і Література в Школах України, 11(7),
55–58

Chicago style: Author-Date

Іваненко, О. Г. 2011. Вступ до спеціальності "Соціальна робота". Слово. Київ.
(Іваненко 2011)

Панасюк, О., і О. С. Ахманова. 2017. "Виховний проект: ‘Сім’я – основа
виховання громадянина’". Українська мова і література в школах України 11 (7):
55–58.

АВТОР-ДАТА
Соціологія, право, психологія, історія, фізичн іта природничі науки



IEEE style
[1] О. Г. Іваненко, Вступ до спеціальності "Соціальна робота", Слово. Київ,
2011.
[1] О. Панасюк і О. С. Ахманова, "Виховний проект: ‘Сім’я – основа виховання
громадянина’", Українська мова і література в школах України, вип. 11, №. 7, с.
55–58, 2017.

Vancouver style
1. Іваненко ОГ. Вступ до спеціальності «Соціальна робота». Слово. Київ; 2011.
288 с.
1. Панасюк О, Ахманова ОС. Виховний проект: "Сім’я – основа виховання
громадянина". Українська мова і література в школах України. 2017;11(7):55–8.

НУМЕРОВАНИЙ  [1] (1)
Інженерія, електротехніка, фізика, телекомунікації, інформатика та 

інформаційнітехнології, хімія,медицина



ACS style (хімія, медицина)
(1) Іваненко, О. Г. Вступ До Спеціальності "Соціальна Робота", 
Слово.; Київ, 2011.
(1) Панасюк, О.; Ахманова, О. С. Виховний  Проект: «Сім’я – Основа 
Виховання Громадянина». Українська мова і література в школах 
України 2017, 11 (7), 55–58.

AIP Style (фізика)
1 О.Г. Іваненко, Вступ До Спеціальності "Соціальна Робота", Слово 
(Київ, 2011).
1 О. Панасюк and О.С. Ахманова, Українська Мова і Література в 
Школах України 11, 55 (2017).

НУМЕРОВАНИЙ  [1] (1)
Інженерія, електротехніка, фізика, телекомунікації, інформатика та 

інформаційнітехнології, хімія,медицина



OSCOLA style
Іваненко ОГ, (Слово, 2011) Вступ До Спеціальності "Соціальна
Робота"

Панасюк О та Ахманова ОС, ‘Виховний Проект: "Сім’я – Основа
Виховання Громадянина"’ (2017) 11 Українська мова і література в
школах України 55

ПРИМІТКИ
Юриспруденція, мистецтво, література, філософія, релігія



Chicago style: Notes and Bibliography

Іваненко, О. Г. Вступ до спеціальності "Соціальна робота". Слово. Київ, 2011.

ПРИМІТКИ
Юриспруденція, мистецтво, література, філософія, релігія

Панасюк, О., і О. С. Ахманова. "Виховний проект: ‘Сім’я – основа
виховання громадянина’". Українська мова і література в школах України
11, вип. 7 (2017): 55–58.



Генератори посилань.

Бібліографічні менеджери

Програми, які створені для зберігання 
бібліографічних даних, повних текстів, 

оформлення посилань та списків літератури для 
подальшого їх використання



Генератори посилань
Quick Citation Generators

програми, дозволяють форматування цитат без 
розширених функцій ; форматування цитат у 
режимі онлайн





Генератори посилань

VAK.in.ua – безкоштовний портал, присвячений полегшенню процедури оформлення
наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України.
BibMe – безкоштовний генератор цитувань, що дозволяє створювати списки за 4-ма
стилями: MLA, APA, Chicago, Turabian.
CiteFast – це безкоштовний генератор цитат у стилях APA, MLA та Chicago.
CiteMaker – автоматично генерує цитати в MLA, APA, Harvard та Oxford стилях для
вебсайтів.
Citation Machine – генератор посилань у стилях APA, MLA, Chicago. Платформа
пропонує посібник з правильного цитування.
Citethisforme – безкоштовний генератор посилань, дозволяє працювати з багатьма
стилями.
Grafiati – безкоштовний сервіс автоматичного оформлення посилань і створення
списків використаних джерел за українськими та міжнародними стандартами: ДСТУ
8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), APA, MLA, Chicago та Harvard.
ResearchoMatic – програма для цитування джерел у всіх основних стилях цитування,
включаючи IEEE, MLA, APA, Chicago.
MyBib – безкоштовний генератор посилань в стилях APA, MLA, Chicago, Harvard.
ZoteroBib – дозволяє створювати миттєву бібліографію https://zbib.org



Bibliographic Management 
Tools

Бібліографічні 
інструменти управління

Референс-менеджери

Zotero (https://www.zotero.org/)

Mendeley (https://www.mendeley.com/

EndNote (www.myendnoteweb.com)

(https://apps.webofknowledge.com/) – Web of Science



Бібліографічні менеджери

(Інструмент цитування або референс менеджер) – це програмне
забезпечення, яке створено для зберігання бібліографічних
даних, повних текстів, оформлення посилань та списків
літератури, що дозволяє науковцю створювати і підтримувати
особисту або спільну з іншими науковцями бібліотеку посилань
на наукову літературу з можливістю завантаження
першоджерел, автоматизувати підготовку списків літератури для
власних публікацій та їх форматування відповідно до вимог
міжнародних стилів. Існує велика кількість online-систем
управління бібліографічною інформацією. Науковець може
завантажити стаціонарну програму на свій комп’ютер, працювати
в онлайн-режимі, а також в універсальному (оффлайн-онлайн)
режимі.



Бібліографічні менеджери

Функції створення каталогу бібліографічних посилань;
підтягування повнотекстових файлів у форматі 
PDF, DOC;

організація літератури за різними принципами;
створення коментарів біля описів;

форматування списків літератури відповідно до 
вимог міжнародних стилів;
формування посилань для їх експорту в іншу 
програму та для обміну даними



Функції

Сворення власної бібліотеки
Додавання посилань

Керування вашими документами та посиланнями
Створення бібліографії

Форматування посилання у міжнародних стилях.
Використання Zotero з MS Word.

Завантаження ZOTERO:

https://www.zotero.org/



Інтерфейс:
Вікно Zotero складається з панелі інструментів 
(зверху) і трьох вертикальних панелей:

Панель 
«Моя бібліотека»,
де створюється 
особиста бібліотека 
з різними 
колекціями добірок

Панель в центрі з 
бібліографічними 
записами, до яких 
можна 
приєднувати різні 
файли: електронні 
книги, окремі 
документи, веб-
сторінки, 
мультімедіафайли, 
зображення та інші

Панель праворуч 
розкриває 
бібліографічну 
картку, дає 
можливість робити 
нотатки до статей, 
пов'язувати їх між 
собою, створювати 
Теги для швидкого 
пошуку статей в 
бібліотеці





Створення власної бібліотеки ZOTERO

- Створеня колекції
- Імпорт посилань
- Створення записів вручну
- Імпорт посилань за допомогою плагіна 

«Zotero connector»
- Вставляння посилань за допомогою Плагіна 

текстового процесора «Zotero Word»
- Створення списку посилань / бібліографії за 

міжнародними стилями

Навчальні матеріали щодо користування програмою ZOTERO:
https://www.zotero.org/support/quick_start_guide
http://surl.li/rxws



Створити 
Бібліографію

Бібліографія





Zotero connector / імпортування посилань



Save to Zotero
/ Зберегти в 

ZOTERO

Zotero connector



Zotero connector



Функції

програма для управління бібліографічною 
інформацією що  дозволяє зберігати і переглядати 
роботи в форматі PDF і DOC;

доступна в режимі онлайн та в настільних форматах
можливість читання та редагування документів у 
форматі PDF;

академічний інструмент для соціальних мереж.



https://www.mendeley.com/download-desktop



Організація роботи Mendeley

Створення облікового запису 
(https://www.mendeley.com/) 
Завантаження програми на робочий стіл 
https://www.mendeley.com/download-desktop-new). 
Встановлення плагіну Mendeley Web Importer
Додавання посилання автоматично
Додавання посилання вручну
Додавання посилань із файлу RIS
Створення Бібліографії

Відео та навчальні посібники щодо користування Mendeley 
https://www.mendeley.com/guides
http://surl.li/rxwu



https://www.mendeley.com



ENDNOTE

https://apps.webofknowledge.com
– система управління
бібліографічною інформацією
EndNote Basic, від компанії
Thomson Reuters, містить 20
найпопулярніших
бібліографічних стилів та
забезпечує пошук у 6 великих
базах даних.



Організація роботи у EndNote 
Online 

Створення облікового запису 

(https://apps.webofknowledge.com) 
Імпорт посилань

Додавання посилання вручну

Створення Бібліографії

Інструкції щодо користування EndNote
http://surl.li/rxwa
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/33688/1/EndNote_instruction_KPI_Lib.pdf









У EndNote Online натисніть на вкладку Format (Формат) і
виберіть Bibliography (Бібліографія).

У спадному меню References (Список літератури) виберіть
групу, із яку ви хочете створити бібліографію або виберіть All
references (Всі посилання) в My Library (Моя Бібліотека).

У розділі Bibliographic Style (Бібліографічний стиль)
виберіть стиль цитування, який ви хочете використовувати.

У розділі Формат файлу виберіть RTF (файл із розширеним
текстом).

Тепер ви можете зберегти, надіслати електронною поштою
або роздрукувати вашу бібліографію. Після збереження
відкриваєте файл у Microsoft Word.

Створення бібліографії











Ø Завантажте Cite While You Write 
(https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html?func=downloadIn
stallers&cat=download&). 

Ø Виберіть відповідну версію для вашої операційної системи.
Ø Натисніть Run (Виконати), щоб завантажити файл за запитом та

прийняти всі параметри за замовчуванням.
Ø Після завершення встановлення натисніть кнопку Finish (Готово).
Ø Після встановлення Cite While Vou Write вкладка EndNote повинна

з’являтися на стрічці кожного разу, коли ви відкриваєте Word.
Клацніть на ньому, щоб переглянути параметри CWYW.

Плагін Cite While You Write

https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html?func=downloadInstallers&cat=download&


Ø Поставте курсор у тексті Word, куди потрібно вставити
цитату.

Ø Клацніть на піктограму Insert Citations (Вставити цитати) в
крайньому лівому куті стрічки та знайдіть потрібне
посилання. Ви можете шукати посилання за автором,
ключовим словом або роком видання.

Ø Виділіть посилання, яке ви хочете використовувати, потім
натисніть Insert (Вставити) або двічі клацніть на обраному
посиланні.

Ø У тексті з’явиться цитата, а список літератури автоматично
створюється в кінці документа.



Цитування



Розширення для браузера – Connector 
https://chrome.google.com



Імпортування записів





Імпортування записів у 
відповідний формат



Saved to 
Mendeley

Saved to 
Zotero



ДСТУ 8302:2015
Ø це український державний стандарт, який найчастіше

рекомендується для написання наукових робіт

Міжнародні стилі
ØMLA, APA, Chicago, Harvard style, IEEE, Vancouver style,
OSCOLA …

Генератори посилань
Øбез особливих зусиль оформлюють бібліографічні посилання
онлайн

Референс-менеджери
Øпрограми, розроблені для зберігання бібліографічних даних,
повних текстів і оформлення посилань та списків літератури

Висновок



Корисні посилання

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація.Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання.(Перевидано з поправками). 
https://drive.google.com/file/d/1KhKPE9XlJZ3wBJz2nCI-q_coHwJ7i_mV/view

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/na_dopomogu_naukov
cyam/3659_8302-2015.PDF
http://lib.nuph.edu.ua/files/exhibitions/primery_oforml_2018.pdf
http://library.uipa.edu.ua/images/met.rek.pdf
https://www.scribbr.com/citing-sources/citation-styles/
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf
http://www.ukrbook.net/zakony/dstu780.pdf
https://www.plagiarism.org/article/what-is-citation
APA style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/19/APA_style.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/apa
https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/#/
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_styl
e_guide/reference_list_books.html
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples



Корисні посилання

MLA style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/24/MLA_style.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/mla8
https://www.scribbr.com/mla-citation-generator/#/
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_
guide/mla_formatting_and_style_guide.html

Chicago style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/20/Chicago_style_Author-Date.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/chicago17th
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/chicago_manual_17th_edition/cmos_
formatting_and_style_guide/books.html
https://ztu.edu.ua/ua/science/files/7_Chicago-style-Notes-and-Bibliography.pdf
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/chicago17th
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html?_ga=2.196140645.893220676.1587
738991-1927548901.1587738991



Корисні посилання

Hurvard style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/22/Harvard_Referencing_style.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/harvard
https://libguides.mq.edu.au/referencing/Harvard
IEEE style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/23/IEEE_style.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/ieee
https://libguides.mq.edu.au/referencing/IEEE
Vancouver style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/26/Vancouver_style.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver
https://libguides.mq.edu.au/referencing/Vancouver
OSCOLA style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/25/Oscola_style.PDF
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012quickreferencegu
ide.pdf



Дякую за увагу!

ГГузенко Сніжана Іванівна
Бібліотека

Інформаційно-бібліографічний відділ
s.huzenko@kubg.edu.ua

т. 485-21-99


