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ПЕРЕДМОВА 
Методичні рекомендації розроблено для сту-

дентів до практичних занять з курсу «Основи інфо-
рмаційної культури студента» з метою встановлен-
ня єдиних вимог до порядку оформлення списків 
літератури у курсових та дипломних роботах на 
основі ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інфо-
рмації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліо-
графічний запис. Бібліографічний опис. загальні 
вимоги та правила складання». 

Вимоги стандарту – це професійні вимоги до 
створювачів інформації. У сфері інформаційної 
діяльності уніфікація бібліографічного запису у 
відповідності з міжнародними рекомендаціями та 
національними стандартами забезпечує сумісність 
бібліографічних даних на вітчизняному та 
міжнародному рівнях, спрощує процеси розуміння 
й обміну інформацією, є необхідною умовою 
інтеграції України в світове інформаційне 
співтовариство.  

У методичних рекомендаціях наведені при-
клади описів різних типів та видів видань. Об’єкта-
ми опису є всі види опублікованих та неопубліко-
ваних документів (у тому числі й депонованих) і 
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неопублікованих документів на будь-яких носіях – 
книги, серіальні та інші продовжувані ресурси, ау-
діовізуальні, нормативні і технічні документи, мік-
роформи, електронні ресурси, інші тривимірні 
штучні чи природні об’єкти, складові частини до-
кументів, групи однорідних і різнорідних докумен-
тів. 

До бібліографічного опису входять такі 
області: область назви і відомості про 
відповідальність, область видання, область 
специфічних відомостей, область фізичної характе-
ристики, область серії, область приміток, область 
стандартного номера (чи його альтернативи) та 
умов доступності.  

Рекомендаціями можуть користуватися як 

студенти, так і науково-педагогічні працівники та 

аспіранти університету. 
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1. Бібліографічний опис традиційних джерел  

Книги 

Один автор 

Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; 
пер. з давньогрец. Л. Звонська. – Львів : Свічадо, 
2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Зо-
лотий вік патристики ІV-V ст.).  

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект па-
раметричного білого шуму в неперервних та дис-
кретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський. 
– К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика 
та її застосування). 

Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Н. Д. 
Матюх. – К. : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. 
– (Ювеліри України).  

Шкляр В. Елементал : роман / В. Шкляр. – 
Львів : Кальварія, 2005. – 196 с. – (Першотвір). 

Марценюк І. М. Генетика : конспект лек-
цій / І. М. Марценюк. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 
152 с.  

Два автори 

Матяш І. Діяльність Надзвичайної дипломатичної 
місії УНР в Угорщині: історія, спогади / І. Матяш, Ю. 
Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397 с. – 
(Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатич-
на»). 
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Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / 
З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 
93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката). 

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних 
та композиційних матеріалів : підруч. / О. В. Суберляк, 
П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори 

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: 
как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Созда-
ние будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, 
Г. Д. Эддисон ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепро-
петровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с. 

Чотири автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва 
продукції рослинництва / В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кис-
ляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук. – К. : НДІ 
«Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – 
(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

Механізація переробної галузі агропромислового 
комплексу : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / 
О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сер-
дюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с. – (ПТО: Профе-
сійно-технічна освіта). 

П’ять і більше авторів 

Психология менеджмента / П. К. Власов, А. В. Лип-
ницкий, И. М. Лущихина [и др.] ; под ред. Г. С. Ники-
форова. – 3-е изд. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 
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Формування здорового способу життя молоді : на-
вч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, 
дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. 
Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 
2005. – 115 с. 

Без автора 

Воскресіння мертвих: українська барокова драма : 
антологія / упоряд. В. О. Шевчук. – К. : Грамота, 2007. 
– 638 с. 

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній 
малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку 
ХХ століття : антологія / упоряд. Л. Таран, О. Лагутен-
ко. – К. : Грані-Т, 2007. – 190 с. 

Проблеми типологічної та квантитативної лексико-
логії : зб. наук. праць / наук. ред. В. Каліущенко. – Чер-
нівці : Рута, 2007. – 310 с. 

Монографії, підручники, навчальні посібники 

Жигірь В. Професійна педагогіка : навч. посіб. / В. 
Жигірь, О. Чернєга. – К. : Кондор, 2012. – 336 с. 

Козирський В. В. Електропостачання агропромисло-
вого комплексу : підруч. / В. В. Козирський, В. В. Кап-
лун, С. М. Волошин. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 448 
с. 

Лимар А. О.  Баштанництво України : моногр. / А. 
О. Лимар, В. А. Лимар. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 
372 с. 
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Методичні рекомендації 

Технологія переробки продукції тваринництва : ме-
тод. реком. для самост. вивчення дисципліни студ. ф-ту 
ТВППТ напрям підгот. 6.090102 «ТВППТ» / уклад. Л. 
О. Стріха, Л. В. Назаренко, О. К. Цхвітава. – Миколаїв : 
МНАУ, 2012. – 39 с. 

Генетика з біометрією : робочий зошит для лаб. і 
самост. занять студ. напряму підготовки 6.090102-
»ТВППТ» денної форми навч. / уклад. М. І. Гиль, В. П. 
Коваленко, І. А. Рудик [та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 
2012. – 155 с.  

Багатотомні видання 

Історія Національної академії наук України, 1941 -
1945 / упоряд. Л. М. Яременко та ін. – К. : Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського, 2007. –    .- (Джерела з 
історії науки в Україні). 

               Ч. 1. – 2007. – 563 c.  

               Ч. 2. : Додатки – 2007. – 343 c.  

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / 
сост. И. В. Ковалева, Е. Ю. Рубцова ; ред. В. Л. Иванов. 
– Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. –    .- 
(Нормативная база предприятия). 

                Т. 1. – 2005. – 277 с. 

                Т. 2. – 2005. – 198 с. 

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особен-
ная часть. –  в 6 т. – Т. 4. : Косвенные налоги / Н. П. Ку-
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черявенко.- Х. : Право, 2007. – 534 с. 

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. – в 2-х ч.  – Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. 
Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. 
– 125 с. 

Матеріали конференцій, з’їздів 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформу-
вання агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. 
конф. молодих учених-аграрників, 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. 

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. 

Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 
30 червня 2000 р. : інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. бан-
ків, 2000. – 117 с. – (Спец. вип. : 10 років АУБ). 

Проблеми обчислювальної механіки і міцності 
конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаков-
ський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 

Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. на-
ук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-
28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України ; Держ 
податк. адмін. України. – К. : КНЕУ ; Акад. ДПС Украї-
ни, 2001. – 452 с. 
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Інтеграційні процеси в економіці АПК : матер. Все-
української наук.-практ. конфер., м. Миколаїв, 28-30 
вересня 2011 р. / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : 
МНАУ,  2011. – 212 с. 

Препринти 

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного 
повреждения материалов нейтронами источника ННЦ 
ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляе-
мой ускорителем электронов / Б. А. Шиляев, В. Н. Вое-
водин. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / 
НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-
т» ; ХФТИ 2006-4). 

Панасюк М. І. Про точність визначення активності 
твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М. І. 
Панасюк, А. Д. Скорбун, Б. М. Сплошной. – Чорно-
биль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7 
с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки 
АЕС ; 06-1). 

Депоновані наукові праці 

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми ис-
следованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Анд-
реев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. 
наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 

Географія : словник-довідник / уклад. В. Л. Ципін. – 
Х. : Халімон, 2006. – 175 с. 

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-
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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. 

Українсько-німецький тематичний словник / уклад. 
Н. Яцко. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 

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

Атласи 

Україна : екол.-геогр. атлас / наук. ред. С. С. Куруле-
нко ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. 
– К. : Варта, 2006. – 217 с. 

Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних 
шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у 
процесах / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. 
Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніп-
ропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; пер. з ісп. 
В. Й. Шовкун. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с. 

Законодавчі та нормативні документи 

Конституція України 

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Вер-
ховної Ради України 28 червня 1996 р. ; станом на 30. 
09. 2016 р. – К. : Юрінком, 2016. – 124 с.  

 



13 

 

Кодекси 

Кодекс адміністративного судочинства України : 
закон України від 06.07.2005 № 2747-IV ; станом на 01. 
03. 2015 / Верховна Рада України. – К. : Алерта, 2016. – 
160 с. 

Закони 

Про інформацію : закон України від 02.10.1992 № 
2657-XII / Верховна Рада України // Відомості Верхов-
ної Ради України. – 1992. – № 48. – С. 650. 

Про вибори народних депутатів України : закон 
України від 25.03.2004 № 1665-IV / Верховна рада 
України. – К. : Атіка, 2004. – 128 с. 

Постанови 

Про прийняття за основу проекту Закону України 
про оцінку впливу на довкілля : постанова Верховної 
Ради України від 12.07.2016 № 1449-VIII / Верховна 
Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 
2016. – № 33. – С. 16-18. 

Деякі питання фінансування програм та проектів 
регіонального розвитку : постанова Кабінету Міністрів 
України від 16.11.2016 № 827 / Кабінет Міністрів Укра-
їни // Офіційний вісник України. – 2016. – № 92. – С. 
36-40. 

Положення про ведення касових операцій у націо-
нальній валюті в Україні : постанова Кабінету Мініст-
рів України від 15.12.04 р. № 637 / Кабінет Міністрів 
України // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 
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2005. – № 5. – С. 29-44. 

Укази 

Деякі питання Національної ради реформ : указ 
Президента України від 24.10.2016 № 471/2016 / Прези-
дент України // Офіційний вісник України. – 2016. – № 
200. – С. 9-10. 

Розпорядження 

Про делегацію України для участі у переговорах 
щодо підготовки проекту Протоколу про Правила ви-
значення країни походження товарів до Угоди про 
створення зони вільної торгівлі між державами – учас-
ницями ГУУАМ : розпорядження Президента України 
від 25.09.2015 № 720/2015-рп / Президент України // 
Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 22. 
– С. 44-52. 

Про встановлення строку переробки алмазної сиро-
вини на митній території України : розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 05.04.2012 № 176-р / Кабі-
нет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 
№ 14. – С. 3-5. 

Накази  

Про внесення змін до вимог до форматів, структури 
та протоколів, що реалізуються у надійних засобах еле-
ктронного цифрового підпису [Електронний ресурс] : 
наказ Міністерства юстиції України від 24.11.2016 № 
3354/5/730 / Міністерство юстиції України // Офіційний 
вісник України. – 2016. – № 98. – С. 292-302. 
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Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 28 
«Зменшення корисності активів : наказ Міністерства 
юстиції України від 24.12.04 р. №817 / Міністерство 
юстиції України // Бухгалтерський облік і аудит. – 
2005. – № 2. – С. 3-6. 

Положення про порядок емісії платіжних карток і 
здійснення операцій з їх застосуванням : наказ Націо-
нального банку України від 19.04.2005 № 137 / Націо-
нальний банк України // Бухгалтерія. – 2005. – № 23. – 
С. 11-22. 

Положення про медичний огляд працівників пев-
них категорій : наказ Міністерства охорони здоров'я 
України від 31.03.94 № 45 / Міністерство охорони здо-
ров'я України // Охорона праці. – 2006. – № 3. – С. 2-9. 

Листи 

Щодо антикорупційного законодавства : лист Міні-
стерства юстиції України від 27.09.2013 № 903-0-3-
13/11 / Міністерство юстиції України // Баланс-Бюджет. 
– 2014. – № 24. – С. 6-8. 

Про сплату орендної плати за землю і земельного 
податку фізичними особами : лист Державної податко-
вої адміністрації України від 13.05.05 р. № 9179/7/17-
2217 / Державна податкова адміністрація України // Бу-
хгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – № 13. – 
С. 33-35. 

Про фіксований сільськогосподарський податок : 
лист Державної податкової адміністрації України від 
23.12.2010 № 28601/7/15-0717ф / Державна податкова 
адміністрація України // Бухгалтерія в сільському гос-
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подарстві. – 2011. – № 2. – С. 5-6. 

Стандарти 

Графічні символи, що їх використовують на устат-
куванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : 
ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : 
Держспоживстандарт України, 2006. –  231 с. – 
(Національний стандарт України). 

Якість води : словник термінів : ДСТУ ISO 6107-
1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-
04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 
с. – (Національні стандарти України). 

Вимоги щодо безпечності контрольно-
вимірювального та лабораторного електричного устат-
кування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лаборато-
рних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ 
EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : 
Держспоживстандарт України, 2007. – 18 с. – 
(Національний стандарт України). 

Каталоги 

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : 
каталог-довідник / упоряд. М. Зобків. – Львів : Новий 
час, 2003. – 160 с. 

Університетська книга : осінь, 2003 : каталог. – Су-
ми : Унів. кн., 2003. – 11 с. 

Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фи-
тодизайну / И. П. Горницкая, Л. П. Ткачук . – Донецк : 
Лебедь, 2005. – 228 с. 



17 

 

Бібліографічні покажчики 

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації ка-
ндидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій 
вченій раді Львівського державного університету фізич-
ної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : 
Укр. технології, 2007. – 74 с. 

Систематизований покажчик матеріалів з криміна-
льного права, опублікованих у Віснику Конституційно-
го Суду України за 1997-2005 роки : бібліогр. покаж. / 
уклад. Б. О. Кирись, О. С. Потлань. – Львів : Львів. 
держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. 

Дисертації 

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної 
маси : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Пет-
ро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати дисертацій 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготов-
лення секцій робочих органів гнучких гвинтових конве-
єрів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
«Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тер-
нопіль, 2007. – 20 с. 

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування мак-
роекономічних показників в системі підтримки прийн-
яття рішень управління державними фінансами : дис. 
… канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи 
упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. – 
К., 2007. – 320 с. 
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Авторські свідоцтва 

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство 
для захвата неориентированных деталей типа валов / В. 
С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; 
заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 
1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / В. 
И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Воронеж. 
науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 
18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

 
Частина книги, періодичного, продовжуваного ви-

дання 

Стаття зі збірника матеріалів конференціїї 

Кіщак І. Т. Теоретичні засади економіко-безпечної 
діяльності підприємств в умовах інтеграційних проце-
сів / І. Т. Кіщак // Інтеграційні процеси в економіці 
АПК : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конфер., Ми-
колаїв, 28-30 вересня 2011 р. / гол. ред. В. С. Шебанін. 
– Миколаїв : МНАУ, 2011. – С. 5-6. 

Третьяк В. В. Возможности использования баз зна-
ний для проектирования технологии взрывной штампо-
вки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Со-
временное состояние использования импульсных исто-
чников энергии в промышленности : междунар. науч.-
техн. конф., Харьков, 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – 
Харьков, 2007. – С. 33. 
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Стаття з періодичного видання 

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практи-
чного застосування системного аналізу в наукових до-
слідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // 
Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. 
– С. 15-18. 

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури біблі-
отек в умовах демократичних перетворень / Т. Гранчак, 
В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 
14-17. 

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – ос-
нова интеллектуализации компьютерных технологий / 
Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Сис-
темні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – 
№ 1. – С. 39-61. 

Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в сис-
темі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та мето-
дика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-14. 

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова // 
Банки та банківські системи. – 2007. –  № 2. – С. 13-20. 

Стаття з наукового вісника 

Регіональні особливості смертності населення Украї-
ни / [Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторши-
на та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охо-
рони здоров'я України. – 2007. – Вип. 1. – С. 25-29. 

Бутенко В. М. Біоекономіка як механізм досягнення 
цілей сталого розвитку / В. М. Бутенко // Вісник аграр-
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ної науки Причорномор'я. – 2016. – Вип. 1 (88). – С. 22-
28.  

Частина (глава) книги 

Зеров М. Поетична діяльність Куліша / М. Зеров // 
Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винни-
ченка: нариси з новітнього українського письменства. – 
Дрогобич, 2007. – С. 245-291. 

Чорний Д. М. Міське самоврядування: тягарі про-
блем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік 
Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець 
XIX-початок XX ст.). – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202. 

 
2. Бібліографічний опис електронних                    

ресурсів 
Книга з глобальної мережі 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 
2000. – 200 с. – Електрон. текст. дані. – Режим досту-
пу : http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/
TK_Wisnyk_biblopys.htm/. – Дата останнього доступу : 
11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Книга з локальної  мережі 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 
2000. – 200 с. – Електрон. текст. дані. – Режим досту-
пу : доступ до файла в лок. мережі. –  Назва з екрану. 
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Книга з глобальної мережі аналог друкованого  
тексту 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 
2000. – 200 с. – Електрон. копія текст. даних. – Режим 
доступу : http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/
TK_Wisnyk_biblopys.htm. – Дата останнього доступу : 
11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Книга з локальної  мережі аналог друкованого те-
ксту 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 
2000. – 200 с. – Електрон. копія текст. даних. – Режим 
доступу : доступ до файла в лок. мережі. – Назва з ек-
рану. 

Аудіокнига з глобальної мережі 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 
2000. – 200 с. – Електрон. аудіо дані. – Режим доступу : 
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/
TK_Wisnyk_biblopys.htm. – Дата останнього доступу : 
11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Аудіокнига з локальної мережі 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 
2000. – 200 с. – Електрон. аудіо дані. – Режим доступу : 
в локал. мережі. –  Назва з екрану. 
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Відеокнига з глобальної мережі 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 
2000. – 200 с. – Електрон. відео дані. – Режим доступу : 
http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/
TK_Wisnyk_biblopys.htm. – Дата останнього доступу : 
11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Відеокнига з локальної мережі 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 
2000. – 200 с. – Електрон. відео дані. – Режим доступу :  
в локал. мережі. –  Назва з екрану. 

Електронна версія друкованого журналу 

Економіка України [Електронний ресурс] : полі-
тико-економічний журнал. – 1958. – Київ. – Щоміся-
ця. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/EkUk/
index.html. – Дата останнього доступу : 11.11.2016. –  
Назва з екрану. 

Електронний журнал 

Актуальні питання біології, екології та хімії 
[Електронний ресурс] : електронне наукове фахове 
видання. – 2009. – 3 рази на рік. – Електрон. журн. – 
Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/
Apbeh/index.html. –  Назва з екрану. 
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Номер електронної версії друкованого журналу 

Економіка України [Електронний ресурс] : полі-
тико-економічний журнал. – 2009. – № 1. – 152 с. – 
Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : http://
www.nbuv.gov.ua/portal/#Е. – Дата останнього досту-
пу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Номер електронного журналу 

Актуальні питання біології, екології та хімії 
[Електронний ресурс] : електронне наукове фахове 
видання. – 2009. – № 3. – Електрон. журн. – Режим до-
ступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Apbeh/
index.html. – Дата останнього доступу : 11.11.2016. –  
Назва з екрану. 

Стаття з електронної версії друкованого журналу 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному сві-
ті: електронні ресурси в науці, культурі та освіті 
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, 
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 
2003. – № 4. – С. 43. – Електрон. версія друк. вид. – 
Режим доступу : http://www.nbuv.ua/
articles/2003/03klinko.htm. – Дата останнього доступу : 
11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Електронний збірник наукових праць 

Актуальні питання біології, екології та хімії 
[Електронний ресурс] : зб. наук. пр. – 2009. – Елект-
рон. текст. дані. – Режим доступу : http://
www.nbuv.gov.ua/e-journals/Apbeh/index.html. – Дата 
останнього доступу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 
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Електронна версія друкованого збірника науко-
вих праць 

Актуальні питання біології, екології та хімії 
[Електронний ресурс] : зб. наук. пр. – 2009. – Елект-
рон. версія друк. вид. – Режим доступу : http://
www.nbuv.gov.ua/e-journals/Apbeh/index.html. – Дата 
останнього доступу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

 Електронна версія статті із збірника наукових 
праць  

Бібліотека і доступність інформації у сучасному 
світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті  
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекма-
рьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Актуальні питан-
ня біології, екології та хімії. – 2009. – Вип. 2. – С. 43. 
– Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://
www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Дата остан-
нього доступу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному 
світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті 
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекма-
рьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Актуальні питан-
ня біології, екології та хімії. – 2009. – Вип. 2. – С. 43. 
– Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Дата 
останнього доступу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Веб-сайт 

Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офі-
ційний веб-сайт  / Верховна Рада України; Управлiння 
комп'ютеризованих систем. –   К. : Верховна Рада 
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України, 1994 – . – Веб-сайт. – Режим доступу : http:// 
www.rada.gov.ua – Мова укр., рус., англ. – Дата остан-
нього доступу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Стаття з веб-сайту 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному 
світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті  
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекма-
рьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. –  Електрон. 
текст. дані. – Режим доступу : http://www.nbuv.ua/
articles/2003/03klinko.htm. – Дата останнього доступу : 
11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Відеoматеріал з веб-сайту 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному 
світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті  
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекма-
рьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. –  К., 2009. – Еле-
ктронні відео дані. – Режим доступу : http://
www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Дата остан-
нього доступу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Аудіоматеріал з веб-сайту 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному 
світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті 
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекма-
рьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. – К., 2009. – Елек-
тронні аудіо дан. – Режим доступу : http://
www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Дата остан-
нього доступу : 11.11.2016. – Назва з екрану. 
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Графічний матеріал з веб-сайту  

Бібліотека і доступність інформації у сучасному 
світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті 
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекма-
рьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. – К., 2009. – Елек-
тронні граф. дан. – Режим доступу : http://
www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Дата остан-
нього доступу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

СD-диск 

Розподіл населення найбільш численних національ-
ностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними 
ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за 
даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. 
ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Еле-
ктрон. текст. дан. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 
1 електрон, опт. диск (CD-ROM). –  Систем. вимоги: 
Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS 
Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру. 

Розподіл населення найбільш численних національ-
ностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними 
ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за 
даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. 
ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Еле-
ктрон. база дан. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 
електрон, опт. диск (CD-ROM). –  Систем. вимоги: 
Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS 
Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру. 

Розподіл населення найбільш численних національ-
ностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними 
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ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за 
даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. 
ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Еле-
ктрон. дан. та прог. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. 
– 1 електрон, опт. диск (CD-ROM). –  Систем. вимоги: 
Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS 
Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру. 

DVD-диск 

Розподіл населення найбільш численних національ-
ностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними 
ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за 
даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. 
ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Еле-
ктрон. текст. дан. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 
1 електрон, опт. диск (DVD-ROM). –  Систем. вимоги: 
Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS 
Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру. 

Розподіл населення найбільш численних національ-
ностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними 
ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за 
даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. 
ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Еле-
ктрон. база дан. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 
електрон, опт. диск (DVD-ROM). –  Систем. вимоги: 
Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS 
Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру. 

Розподіл населення найбільш численних національ-
ностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними 
ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за 
даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. 
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ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Еле-
ктрон. дан. та прог. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. 
– 1 електрон, опт. диск (DVD-ROM). –  Систем. вимо-
ги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; 
MS Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру. 

Нормативно-правові акти 

Конституція України 

Конституція України [Електронний ресурс] : прийн-
ята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 р. ; станом на 30. 09. 2016 р. – Електрон. текст. 
дан. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/254к/96-вр. – Дата останнього доступу : 
11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Кодекси 

Кодекс адміністративного судочинства України 
[Електронний ресурс] : закон України від 06.07.2005 
№ 2747-IV ; станом на 05.01.2016. – Електрон. текст. 
дан. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/2747-15. – Дата останнього доступу : 12.11.2016. 
– Назва з екрану. 

Закони 

Про інформацію [Електронний ресурс] : закон 
України від 02.10.1992 № 2657-XII ; станом на 
06.12.2016. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Дата 
останнього доступу : 12.11.2016. – Назва з екрану. 
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Постанови  

Про прийняття за основу проекту Закону України 
про оцінку впливу на довкілля [Електронний ресурс] : 
постанова Верховної Ради України від 12.07.2016 № 
1449-VIII / Верховна Рада України. – Електрон. текст. 
дан. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1449-19. – Дата останнього доступу : 12.11.2016. 
– Назва з екрану. 

Деякі питання фінансування програм та проектів 
регіонального розвитку [Електронний ресурс] : поста-
нова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 
827 / Кабінет Міністрів України. – Електрон. текст. 
дан. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/827-2016-п. – Дата останнього доступу : 
10.12.2016. – Назва з екрану. 

Укази 

Деякі питання Національної ради реформ 
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 
24.10.2016 № 471/2016 / Президент України. – Елект-
рон. текст. дан. – Режим доступу : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/471/2016. – Дата остан-
нього доступу : 12.11.2016. – Назва з екрану. 

Розпорядження 

Про делегацію України для участі у переговорах 
щодо підготовки проекту Протоколу про Правила ви-
значення країни походження товарів до Угоди про 
створення зони вільної торгівлі між державами – учас-
ницями ГУУАМ [Електронний ресурс] : розпоряджен-
ня Президента України від 25.09.2015 № 720/2015-рп. 
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– Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/720/2015-рп. – Дата 
останнього доступу : 12.11.2016. – Назва з екрану. 

Накази 

Про внесення змін до вимог до форматів, структури 
та протоколів, що реалізуються у надійних засобах 
електронного цифрового підпису [Електронний ре-
сурс] : наказ Міністерства юстиції України від 
24.11.2016 № 3354/5/730 / Міністерство юстиції Украї-
ни. – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1541-16. – Дата остан-
нього доступу : 12.11.2016. – Назва з екрану. 

Листи 

Щодо антикорупційного законодавства 
[Електронний ресурс] : лист Міністерства Юстиції 
України від 27.09.2013 № 903-0-3-13/11. – Електрон. 
текст. дан. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/v0903323-14. – Дата останнього доступу : 
12.11.2016. – Назва з екрану. 

Соціальні мережі  

Українська Наукова Інтернет-Спільнота 
[Електронний ресурс] : соц. мережа. – Львів, 2008-
2017. – Режим доступу : http://www.naukaonline.org/. – 
Дата перегляду: 10.06.2016. – Назва з екрану. 

Сторінка у соціальній мережі 

Бібліотека МНАУ [Електронний ресурс] : офіц. 
сторінка // ВКонтакте. – Миколаїв, 2012-2017. – Ре-
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жим доступу : https://vk.com/biblmnau. – Дата остан-
нього доступу : 10.12.2016. – Назва з екрану. 

Публікація на сторінці у соціальній мережі 

Багато знати – корисно! [Електронний ресурс] // 
ВКонтакте. Бібліотека МНАУ. – Миколаїв, 2012-2017. 
– Електрон. текст. дан. – Режим доступу : https://
vk.com/biblmnau?w=wall-36947966_115. – Дата публі-
кації : 26.10.2016. – Дата останнього доступу : 
10.12.2016. – Назва з екрану. 

Дацюк С. Суспільні аспекти власності 
[Електронний ресурс] / С. Дацюк // Українська прав-
да : блог. – К., 2000-2017. – Електронні текст. дан. – 
Режим доступу : http://blogs.pravda.com.ua/authors/
datsuk/577f56d8e6419/. – Дата публікації : 06.06.2014. 
– Дата останнього доступу : 08.07.2016. – Назва з ек-
рану. 

Як процитувати твіт у науковій статті? 
[Електронний ресурс] // Пан бібліотекар : блоґ про 
бібл. справу та інформ. технології. – Електронні текст. 
дан. – Режим доступу : http://
panbibliotekar.blogspot.com/2013/08/blogpost_6.html. – 
Дата публікації : 6.08.2013. – Дата останнього досту-
пу : 4.09.2016. – Назва з екрану. 

Бондар А. Визначення поняття «Бан» [Електронний 
ресурс] / А. Бондар [Andrij Bondar] // Facebook. – Елек-
тронні текст. дан. – Режим доступу : https://
www.facebook.com/andrij.bondar/
posts/10152554206896599. – Дата публікації: 
18.03.2015. – Дата останнього доступу : 30.03.2016. – 
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Назва з екрану 

Сторінка з Вікіпедії 

Ковальчук Галина Іванівна [Електронний ресурс] // 
Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електронні текст. 
дан. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/
Ковальчук_Галина_Іванівна. – Дата останньої правки : 
8.12.2012. – Дата останнього доступу : 12.08.2016. – 
Назва з екрану. 

Відео з Youtube 

Посів сої cівалкою СЗТ-3,6 [Електронний ресурс] / 
Agro Men // YouTube. – Електронні відео дан. – Режим 
доступу : https://www.youtube.com/watch?
v=6WIBC1cp3Fk. – Дата публікації : 04.05.2015. – Да-
та останнього доступу : 30.03.2016. – Назва з екрану. 
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