
Приклади

Бібліографічний опис



Опис книг, монографій, довідників
• Для монографій, довідкових, енциклопедичних видань –

• назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, (том, частина – якщо є), 
загальна кількість сторінок.

Орієнтири відродження гірничо-металургійного виробництва 

України : монографія / О. С. Поважний, Ф. Ю. Поклонський, М. О. 

Ільяшов, В. М. Ращупкіна ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : 

Донбас, 2012. – 457 с.

• У випадках, коли документ має одного, двох, трьох авторів – у заголовку вказується 
прізвище тільки першого автора. За косою рисою в зоні назви та відомостей про 
відповідальність вказуються прізвища авторів з ініціалами (обов’язково повторюється 
прізвище першого автора, зазначеного у заголовку бібліографічного опису)

Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 

кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : 

Грамота, 2018. — 208 с. : іл.

Набродов В.З. Допуски, посадки та технічні вимірювання : 

підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної 

освіти) / В.З. Набродов. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 224 с.



Опис документів, стандартів
• Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою 

України 2 груд. 2010 р. № 2755-VI : текст із змін. станом на 1 січ. 

2012 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – Київ : Укрправінформ, 

2012. – 455 с.

• ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008. Система управління охороною праці. 

Загальні вимоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT). – Чинний від 2008-10-

01. – Київ : Держстандарт України, 2008. – [22] с. – (Система 

стандартів безпеки праці).

• Державний стандарт базової середньої освіти : Постанова КМУ № 

898 від 30.09.2020 р. [Електронний ресурс]. URL: https:// 

https://mon.gov.ua/ua/%20news/uryadzatverdiv-derzhavnij-standart-

bazovoyi-serednoyi-osviti-reforma-nova-ukrayinskashkola-

prodovzhitsya-u-5-9-klasah (дата звернення: 3. 03. 2021).     

https://mon.gov.ua/ua/ news/uryadzatverdiv-derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti-reforma-nova-ukrayinskashkola-prodovzhitsya-u-5-9-klasah


Опис статей
• статті одного автора з періодичного друкованого видання матиме наступний вигляд:

• Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або ініціали і прізвище 
автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.

• Запис двох і більше авторів: спочатку перший автор, після слешу (/) вказуються 
два/три/чорити автора:

• Прізвище ініціали першого автора. Назва статті. / ініціали прізвище першого автора, 
ініціали, прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ? – ?.

• Діденко Ю.В. Інформаційна система Web of Science: дзеркало чи 

інструмент? / Діденко Ю.В., Радченко А.І., Коваль Н.В. // Наука та 

іннов. — 2016. — № 6. — С. 45—54.

•

Карп’юк М. Д. Психолого-педагогічні фактори становлення 

комунікативної компетентності учнів ПТНЗ [Електронний ресурс] / 

М. Д. Карп’юк // Психолінгвістика. - 2009. - Вип. 3. - С. 203-213. -
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2009_3_28

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D0%BA%20%D0%9C$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673578
http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2009_3_28


Опис електронних ресурсів
• Алгоритм оформлення статті з електронного видання:

• Прізвище ініціали автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора 
або ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: 
http://www… (з нової строки) електронна адреса, за якою розміщена стаття.

• Приклади оформлення використаних джерел [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://akademperiodyka.org.ua/docs/Posylannia.pdf

• Приклади оформлення використаних джерел. URL: 
http://akademperiodyka.org.ua/docs/Posylannia.pdf

Онопрієнко О. В. Контрольно-оцінювальна діяльність у Новій 

українській школі: характеристика особистісних досягнень учнів. 

Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2021. 

Том 3, № 1 (2021). URL: 

https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/117/150

Статистичний щорічник за 2010 рік [Електронний ресурс] / Держ. 

служба статистики України. – Київ : Август Трейд, 2011. – Режим 

доступу : http://library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk Ukrainy 

2010.pdf. – Назва з екрану.

http://akademperiodyka.org.ua/docs/Posylannia.pdf
http://akademperiodyka.org.ua/docs/Posylannia.pdf
https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/117/150
http://library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk Ukrainy 2010.pdf

