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ПЕРЕДМОВА 

Рекомендації розроблено з метою встановлення єдиних вимог до по-

рядку оформлення текстового документа до видання на основі ДСТУ 

4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості», 

ГОСТ 7.4-86 «СИБИД. Издания. Выходные сведения», ДСТУ 7.1:2006 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Біб-

ліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання»,  ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визна-

чення».  

Стандарти установлюють положення щодо складу, послідовності та 

місця розміщування вихідних відомостей у текстовому (неперіодичному, 

періодичному і продовжуваному) виданнях. 

Стандарти не поширюються на картографічні та електронні видан-

ня. 

Рекомендації розраховані на науково-педагогічних працівників та 

фахівців видавничого відділу Миколаївського національного аграрного 

університету, які займаються виданням текстових документів 

(монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекоменда-

цій тощо). 
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1. ОСНОВНІ ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ ТЕКСТОВОГО                           
ДОКУМЕНТА 

Вихідні відомості книг містять: 
  надзаголовкові дані; 
  відомості про автора (-ів); 
  назву видання; 
  підзаголовкові дані; 
  вихідні дані; 
  шифр зберігання видання (класифікаційні індекси УДК, ББК і ав-

торський знак); 
  макет анотованої каталожної картки; 
  міжнародний стандартний номер книги (ISBN): 
  знак (знаки) охорони авторського права; 
  надвипускні дані; 
  випускні дані; 
  штрихкодову позначку. 
Вихідні відомості розміщують на титульному аркуші (він складається з 

титульної сторінки і звороту титульного аркуша), суміщеній титульній сто-
рінці (першій сторінці видання з текстом, над яким наводять сукупність 
вихідних відомостей титульної сторінки), контртитулі (лівій сторінці подвій-
ного титульного аркуша), останній сторінці. 

Стандарт не дозволяє допускати розбіжностей між однаковими еле-
ментами вихідних відомостей книг і брошур, що розміщують повторно у різ-
них місцях видання. 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ОБКЛАДИНКИ ВИДАННЯ 

Державні стандарти вимагають застосування на обкладинці 
(палітурці) таких обов’язкових елементів як прізвище автора та назва ви-
дання, які виділяються збільшеним кеглем, мальованою гарнітурою, особ-
ливим накресленням або вирівнюванням, кольором, декоративними еле-
ментами.  
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Шрифтовий напис на палітурці (обкладинці) має насамперед інфор-
маційне значення. Тому гарнітура шрифту має бути не тільки чіткою, але і 
привабливою, а вся композиція (розміри різноманітних елементів напису, 
інтервали між ними) – логічною й обґрунтованою.  

У композицію обкладинки (палітурки) часто входять, крім шрифту, 
зображальні елементи – орнаментальні, емблематичні (або символічні), 
тематичні, сюжетні.  

Зовнішнє оформлення видання має завдання – зробити видання до-
статньо міцним, естетично привабливим. Колір і фактура матеріалу для 
палітурки або обкладинки – компоненти художнього образу видання.  

Оформлення обкладинки і палітурки має величезне значення для чи-
тача, естетична привабливість не менш важлива, ніж змістове наповнення.  

В оформленні шрифтових обкладинок (палітурок) перед художни-
ком чи художнім редактором постає завдання створити композиційне різ-
номаніття, максимально використати виражальні засоби шрифтів: 

   виділяються три шрифтових блоки: прізвище автора, назва, ви-
давництво. Назва розміщується приблизно по золотому перерізу, прізвище 
автора – на верхній межі формату набору, а видавництво – на нижній (рис. 
1-а);  

  текстом заповнюється весь простір сторінки, але виділена графі-
чно назва розміщується на рівні золотого перерізу (рис. 1-б); 

   виділяються два шрифтових блоки: автор і назва у верхній час-
тині сторінки, видавництво – у нижній (рис. 1-в). 

У сучасних виданнях назва видавництва не виноситься у зовнішнє 
оформлення, тому назва видання може заповнювати всю сторінку чи за-
ймати її нижню частину (рис. 1-г). Нерідко  зустрічаються обкладинки, в 
яких прізвище автора розташовується у нижній частині, під назвою (рис. 
1-д). 

Вишуканий вигляд має композиція, де назва, складена великим кег-
лем,  розташовується  у верхній частині,  майже біля краю обкладинки, а 
все інше поле залишається вільним    (рис. 1-е). Асиметрично розташовані 
заголовки зі складною конфігурацією надають можливість заповнювати 
вільний простір підзаголовками, додатковими текстами або невеликими 
зображеннями (рис. 1-ж).  
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Рис. 1. Приклади оформлення обкладинок (палітурок) 
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НАЗВА 

 
Назва видання може бути оформлена як зображення, коли застосову-

ється декоративний шрифт, який важко прочитати, але він надає емоційної 
забарвленості, готує читача до сприйняття основного тексту твору. Найча-
стіше предметно-тематичні зображення застосовують для наукових, довідко-
вих, навчальних видань, книг з мистецтва.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наукових виданнях зображення має точно відповідати змісту, об’-

єктивно демонструвати факт, бути майже документальним; тому часто за-
стосовуються фотографії, а декоративність досягається шрифтами.  

Повтор чи пояснення назви зображенням цілком припустимий для 
наукових, навчальних видань.  

У малоформатних виданнях (методичні рекомендації, вказівки, про-
грами) титульний аркуш виконує функції обкладинки (оформлення обкла-
динки такого видання див. розділ «Оформлення титульної сторінки»). 
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3. ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ  

Титульна сторінка містить (рис. 2): 

  надзаголовкові дані; 

  відомості про автора (-ів); 

  назву видання; 

  підзаголовкові дані; 

  вихідні дані. 

3.1. Надзаголовкові дані 

Надзаголовкові дані – це елемент вихідних відомостей, які розмі-
щують у верхній частині титульного аркуша над прізвищем автора і на-
звою видання. 

У цих даних міститься інформація щодо назви організації, від імені 
якої випускається видання. 

Назву організації, від імені чи за участю якої випускають видання, 
подають в офіційно встановленій формі. 

3.2. Позначення авторів видання 

Імена одного, двох, трьох авторів у виданні розміщують на титуль-
ній сторінці перед назвою видання. 

Ім’я автора подають у називному відмінку. Після імені автора дозво-
лено подавати відомості про його вчений ступінь, вчене звання тощо. 

У колективній праці імена авторів зазначають у прийнятій ними по-
слідовності. 

Порядок зазначення авторів на титулі (в один, два, або три рядки) 
залежить від побажань авторів. Краще, коли їхні прізвища подаються за 
алфавітом. Нерідко першим автором стає старший за посадою, або той, 
хто написав більший обсяг тексту тощо. 
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Ім’я автора повторюють і на інших елементах видання: обкла-
динці, суперобкладинці, палітурці та корінці обкладинки чи палітурки. 

На титулі та обкладинці можна зазначати прізвища лише 
трьох авторів. 

Якщо кількість авторів чотири і більше – повний перелік усіх ав-
торів, із зазначенням внеску кожного в написання конкретних розділів, 
параграфів чи сторінок, подається на звороті титулу. У збірнику тво-
рів із загальною назвою імена кількох (багатьох) авторів зазначають у 
змісті. 

У збірнику творів кількох авторів без загальної назви ім’я кожного 
автора наводять на титульній сторінці перед назвою його твору. 

Ініціали і прізвище слід набирати роздільно з проміжками між ініці-
алами та прізвищем. 

3.3. Назва видання 

Назву видання наводять у тому вигляді, в якому її подано або затвер-
джено автором чи видавцем. Не дозволено випускати видання без назви. 

Назву видання наводять на титульній сторінці, а також у надвипуск-
них даних. 

Назви навчальних видань мають відповідати назвам норматив-
них чи факультативних дисциплін, що вивчаються в навчальних за-
кладах. 

Назву на корінці обкладинки чи палітурки дозволено (за узгоджен-
ням з автором) скорочувати (відсікати останні слова, вилучати слова із се-
редини), уникаючи перекручування.  

Назву треба відокремлювати за допомогою засобів вирізнення 
(шрифтом, фарбою тощо) серед інших вихідних відомостей. 

3.4. Підзаголовкові дані  

Підзаголовкові дані – це елемент вихідних відомостей, які вміщу-
ють на титульному аркуші під назвою видання і над вихідними даними. 
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Підзаголовкові дані розміщують на титульній сторінці під назвою. 

У книжковому виданні підзаголовкові дані більш різноманітні. Їх 
перелік може мати такий ряд (курсивом виділено можливий варіант тексту 
підзаголовкових даних): 

  відомості про вид видання (монографія): 

  відомості про черговість видання (друге видання, перероблене й 
доповнене); 

 про затвердження видання як підручника, навчального посібника, 
офіційного видання; 

  ім'я укладача (упорядник П. Г. Іваненко); 

  відомості про мову оригіналу та ім'я перекладача (переклад з ан-
глійської І. М. Шевчука); 

  відомості про загальну кількість томів багатотомного видання та 
порядковий номер тому (зібрання творів у 12 томах. Том. 2); 

  відомості про місце і дату проведення конференції, симпозіуму, 
матеріали яких об'єднані в даному збірнику (Львів, 20-23 жовтня 2003 ро-
ку). 

  відомості, що пояснюють чи уточнюють назву; 

  відомості про читацьку адресу та призначення видання. 

3.5. Вихідні дані 

Вихідні дані – це елемент вихідних відомостей, які сповіщають про 
місце, назву видавництва чи ім'я видавця та рік випуску видання. Їх умі-
щують у нижній частині лицьової сторінки титульного аркуша (рис. 2). 

Вихідні дані містять: 

  місце випуску видання; 

  найменування (ім’я) видавця; 

  рік випуску видання. 

Вихідні дані наводять у встановленій стандартом послідовності. 
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Місцем випуску видання вважається місцезнаходження видавця. Мі-
сце випуску видання дозволено не наводити, якщо воно є частиною назви 
видавця. 

Назву (ім’я) видавця наводять у формі, встановленій під час його ре-
єстрування (у повній або скороченій формі). Організаційно-правову фор-
му (її абревіатуру) видавця перед його назвою дозволено не наводити. 

Найменування організації-видавця дозволено не наводити, якщо во-
но збігається із зазначеною в надзаголовкових даних. 

У випускних даних треба подавати повне найменування 
(організаційно-правову форму і назву) видавця – юридичної особи або 
прізвище, ім’я та по батькові видавця – фізичної особи. 

Найменування (ім’я) видавця подають у всіх його виданнях в одна-
ковій формі. 

Рік випуску видання позначають арабськими цифрами без слова 
«рік» чи його скорочення «р.» і має відповідати року виходу у світ тиражу.  

Вихідні дані наводять у нижній частині титульної сторінки. 

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША 

В навчальних виданнях на звороті титульного аркуша наводять такі 
відомості у вказаній послідовності:  

  шифр зберігання видання (УДК, ББК, авторський знак); 

  відомості про авторів, співавторів видання; 

  відомості про затвердження чи рекомендування (або схвалення) 
подають у тій формі, яка зазначена в офіційному рішенні; 

  відомості про укладачів, наукових, відповідальних редакторів, 
рецензентів; 

  анотована каталожна картка;  

  міжнародні стандартні номери видань (ISBN); 

  знак охорони авторського права ©. 
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4.1. Шифр зберігання видання  

Шифр зберігання видання – це умовне позначення кодів, які склада-
ються із класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації 
(УДК) і Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) та авторського зна-
ка, що наводять у встановленій цим стандартом послідовності. Авторський 
знак подають під першою цифрою класифікаційного індексу ББК. 

 

Приклад: 

 

 

Класифікаційні індекси УДК, ББК і авторський знак визначають за 
відповідними таблицями. Шифр зберігання видання розміщують у верхньо-
му лівому куті титульного аркуша. 

Авторський знак – це умовне позначення прізвища автора, або прі-
звища першого автора, або першого слова заголовка видання і двозначного 
числа (від 01 до 99), яке відповідає першим двом літерам прізвища автора 
книги чи назви видання (якщо книгу писав колектив авторів). 

Місце розміщення шифру зберігання – верхній лівий кут звороту ти-
тульного аркуша. Між буквою і числом не проставляють будь-які знаки чи 
проміжки. Винятком є лише букви З, І, О, Ч, схожі з цифрами три, один, 
нуль, чотири. Між цими буквами і числом ставиться маленька риска (знак 
переносу, дефіс, але не тире), наприклад: О-54, 3-23, І-30, Ч-14. 

На звороті титульного аркуша подають відомості про співавторів ви-
дання, якщо їх чотири та більше. Імена співавторів зазначають за формою 
"ініціали, прізвище" та наводять у зазначеній ними самими послідовності 
після слів "Автори", "Авторський колектив" тощо. Після імені автора до-
зволено подавати відомості про його вчений ступінь, вчене звання тощо. 

На звороті титульного аркуша розміщують відомості про затвер-
дження чи рекомендування (або схвалення) підручника/навчального посі-
бника. Ці відомості треба подавати у тій формі, яка зазначена в офіційному 
рішенні відповідного міністерства, іншого органу виконавчої влади чи вче-
ної ради навчального закладу. 

УДК  002.2 

ББК  76.17 

 Р36 
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На звороті титульного аркуша розміщують також відомості про 
укладачів, перекладачів, авторів вступної статті, передмови і комен-
тарів, наукових, відповідальних редакторів, членів редакційної колегії, 
рецензентів, інших осіб, які брали участь у створенні видання. Перед 
іменами зазначених вище осіб подають слова, що визначають характер ви-
конаної ними роботи («Укладач...», «Художник...», «Переклав з німець-
кої...». «Автор вступної статті, коментарів...» тощо). 

4.2. Макет анотованої каталожної картки (макет картки) 

Макет анотованої каталожної картки (макет картки) є осно-
вою для створення бібліографічного повідомлення про видання в різнома-
нітних інформаційних масивах. За його допомогою прискорюється опра-
цювання видань у бібліотеках, книгарнях і таким чином скорочується тер-
мін потрапляння видання до читача: читач за систематичним каталогом 
(картотекою) швидше дізнається про появу книги у бібліотеці (книгарні) і 
за анотацією мас змогу ознайомитися з її змістом. Це допомагає читачу 
прийняти рішення щодо необхідності користування виданим твором, оскі-
льки бібліографічний опис і анотація містять найповнішу інформацію про 
видання. 

Макет картки розміщують у нижній частині звороту титульного ар-
куша – перед ISBN і знаком охорони авторського права – ©.  

Макет анотованої каталожної картки не наводиться у виданнях ма-
лого обсягу (методичні рекомендації, вказівки, програми курсу), малофор-
матних, мініатюрних. 

Склад макета картки. Макет картки містить бібліографічний за-
пис, який складається із заголовка бібліографічного запису, бібліографіч-
ного опису видання, анотації, авторського знака і класифікаційних індек-
сів УДК і ББК, (рис. 3, 4, 5, 6). 

Для складання макета картки застосовують такі кеглі й накреслення 
шрифтів: 

- заголовок бібліографічного запису (прізвище та ініціали автора), а 
за його відсутності – перше слово назви – кегль 10 грубий (напівгрубий); 

- авторський знак – кегль 10 світлий; 
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Надзаголовкові дані 

Відомості про автора (-ів) 

НАЗВА ВИДАННЯ 

Підзаголовкові дані 

Вихідні дані  

Рис. 2. Зони розміщення вихідних відомостей на  титульній сторінці  
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- бібліографічний опис – кегль 10 світлий; 

- ISBN – кегль 10 світлий; 

- текст анотації – кегль 8-9 світлий; 

- класифікаційні індекси УДК, ББК – кегль 8 грубий (напівгрубий). 

 

Рис. 3. Макет каталожної картки  

 

 

 

Рис. 4. Схема і розміри макета анотованої каталожної картки для ви-
дання форматом 60 x 84 1/16 і більше 

 

 

Заголовок бібліографічного запису (прізвище, ініціали автора). 
 Основна назва : відомості, що відносяться до назви / перші ві-

домості про відповідальність ; наступні відомості про відповідаль-
ність. – Відомості про видання. – Місце видання : Видавець, рік 
видання. – Обсяг видання (фактична кількість сторінок) : ілюстра-
ції + супровідний матеріал. 
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Рис. 5. Приклад оформлення анотованої каталожної картки під          
назвою  

Рис. 6. Приклад оформлення каталожної картки під автором 

 

Авторський знак у макеті анотованої каталожної картки треба роз-
міщувати на рівні другого рядка бібліографічного опису, класифікаційні 
індекси УДК і ББК – після анотації, праворуч. 

Анотація в макеті анотованої каталожної картки. Після бібліографі-
чного запису в макеті анотованої каталожної картки наводять анотацію. 

Положення про складання анотації містить чинний в Україні міжде-
ржавний ГОСТ 7.9-95 «СИБИД. Реферат и аннотация. Общие                     
требования». Анотація − це коротка характеристика тематичного змісту 
видання (твору), його соціально-функціонального і читацького призначен-
ня, форми, виду та інших особливостей. 

 

 

 П68 
  

розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 12 жовт. 2007 р. / за ред. Ю. 
П.            Битяк та ін. – Х. : Право, 2007. – 214 с. 

  ІSBN 978-966-458-043-1 
 
У збірнику наукових праць розкрито сутність понять правової науки. Визначено шля-

хи створення правової освіти та правового виховання для формування особистості грома-
дянина України. 

Розраховано на наукових працівників, викладачів і студентів вузів. 
 

УДК 340.11(477) 
ББК 67.9(4Укр)я73 

 Правова культура і громадянське суспільство в Україні : стан і перспективи  

   Сіренко Н. М.   
С40 Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки 

України : монографія / Н. М. Сіренко. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 416 с.  
ІSBN 978-966-8205-59-0 
 
У монографії комплексно розглядається система управління стратегією інноваційного 

розвитку аграрного сектора економіки України.  
Для наукових працівників, викладачів і студентів аграрних вузів. 
 

УДК 330.341.1:338.432(477) 
ББК 65.9-5+65.32(4Укр)  
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СИБИД. Реферат и аннотация. Общие                     

У макеті анотованої каталожної картки анотація має складатися із 
10-12 рядків обсягом не більше 500 друкованих знаків і лаконічно розкри-
вати зміст видання. 

4.3. Міжнародний стандартний номер книги  

ISBN − скорочена назва Міжнародного стандартного номера кни-
ги (International Standard Book Number). ISBN є унікальним ідентифікато-
ром книжкової продукції і використовується у більш ніж 140 країнах світу. 
ISBN проставляється у книгах, брошурах, електронних виданнях,                     
виданнях для сліпих. ISBN супроводжує видання, починаючи з моменту 
їхнього виготовлення. 

Міжнародний стандартний номер книги складається з абревіатури 
ISBN і (після проміжку) тринадцяти арабських цифр (тринадцята, контро-
льна цифра, може бути римською цифрою X), які розділяються між собою 
дефісом на п'ять груп. 

Міжнародний стандартний номер книги наводять у лівому нижньо-
му куті звороту титульного аркуша і повторюють у макеті анотованої ката-
ложної картки після бібліографічного опису.  

4.4. Знак охорони авторського права 

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні пра-
ва» знак охорони авторського права (копірайт – англ. мовою) сповіщає 
про авторське право на твір фізичної чи юридичної особи. Авторське пра-
во на твір виникає за фактом його створення. Для виникнення і здійснен-
ня авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше 
спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших                    
формальностей. 

Знак охорони авторського права складається з трьох елементів: 

- латинська літера «С», обведена колом – О ;  

- ім'я особи, що має авторське право; 

- рік першої публікації твору (без слова «рік» чи скорочення «p.»).  
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Наприклад: 

     © Коваленко В. О., 2012 

Знак охорони авторського права наводять на оригіналі і кожному 
примірнику твору. 

Мова елементів знака охорони авторського права має відповідати 
мові вихідних відомостей видання. Ім'я (назву) право власника-видавця 
подають іншою мовою лише у випадку, якщо таку форму встановлено під 
час реєстрації видавця. 

У виданні твору, написаному великою кількістю авторів (більше чо-
тирьох-п'яти), копірайт слід подавати на перших трьох авторів із додаван-
ням слів «та ін. ». Наприклад: 

 

© Коваленко В. О., Іванова О. В., Петрова К. І. та ін., 2012 

 

Якщо автор твору створював його у порядку виконання службових 
обов'язків, виключні авторські права на цей твір належать роботодавцю 
(якщо інше не передбачено в договорі між ним і автором). 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ НАДВИПУСКНИХ ТА ВИПУСКНИХ ДАНИХ  

5.1. Надвипускні дані 

Надвипускні дані – це частина вихідних відомостей, що                      
розмішують над випускними даними на останній сторінці, які містять по-
втор основних відомостей (про автора, назву видання, підзаголовкові да-
ні) з титульної сторінки, а також відомості про редакційно-видавничих 
фахівців. 

Надвипускні дані складаються з таких відомостей про книгу: 

- вид видання за цільовим призначенням; 

- прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) у повній формі; 

- назва видання; 
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 це частина вихідних відомостей, що                      

- підзаголовкові дані; 

- відомості про редакційно-видавничих фахівців. 

Види видань за цільовим призначенням згідно ДСТУ 3017-95 
«Видання. Основні види. Терміни та визначення»:  

1) офіційне видання - видання матеріалів інформаційного, нормати-
вного чи директивного характеру, що публікується від імені державних 
органів, відомств, установ чи громадських організацій; 

2) наукове видання - видання результатів теоретичних і (чи) експе-
риментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публіка-
ції пам’яток культури, історичних документів та літературних текстів; 

3) науково-популярне видання - видання відомостей теоретичних та 
(чи) експериментальних досліджень в галузі науки, культури і техніки, ви-
кладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям; 

4) науково-виробниче видання - видання відомостей результатів   
теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних 
рекомендацій щодо їх впровадження у практику; 

5) виробничо-практичне видання - видання відомостей з техноло-
гії, техніки й організації виробництва, а також інших галузей суспільної 
практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфіка-
ції; 

6) нормативне виробничо-практичне видання - видання норм, 
правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності; 

7) виробничо-практичне видання для аматорів - видання відомос-
тей з технології, техніки та організації виробництва, окремих його галу-
зей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозу-
мілій читачам-нефахівцям 

8) навчальне видання - видання систематизованих відомостей нау-
кового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення і 
викладання формі; 

9) громадсько-політичне видання - видання твору громадсько-
політичної тематики; 

10) довідкове видання - видання коротких відомостей наукового чи 
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прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для їх швидкого 
пошуку, не призначене для суцільного читання; 

11) видання для організації дозвілля - видання популярно викладе-
них загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різ-
номанітних форм самодіяльної творчості, різних видів захоплень;  

12) рекламне видання - видання відомостей щодо виробів, послуг, 
заходів, культурно-історичних об’єктів, творчих колективів тощо, у формі, 
яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до озна-
йомлення чи відвідування;  

13) літературно-художнє видання - видання твору художньої літе-
ратури. 

Таблиця 1 

Співвідношення видів видань за цільовим призначенням та за 
інформаційними ознаками (ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Тер-

міни та визначення») 

ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ЦІЛЬО-
ВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ 

1 2 

Наукове видання - видання 
результатів теоретичних і 
(чи) експериментальних 
досліджень, а також підго-
товлених науковцями до 
публікації пам’яток культу-
ри, історичних документів 
та літературних текстів. 

Монографія - наукове книжкове видання, повного досліджен-
ня однієї проблеми або теми, що належить одному чи декіль-
ком авторам 

Автореферат дисертації - наукове видання у вигляді брошу-
ри авторського реферату проведеного дослідження, яке пода-
ється на здобуття наукового ступеня 

Тези доповідей (повідомлень)  наукової конференції (з'їзду, 
симпозіуму) - науковий неперіодичний збірник матеріалів по-
переднього характеру, таких як анотації, реферати доповідей 
чи повідомлень, опублікованих до початку конференції 

Матеріали конференції (з'їзду, симпозіуму) - неперіодичний 
збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та 
рішень 

Збірник наукових праць - збірник матеріалів досліджень, ви-
конаних у наукових установах, навчальних закладах чи това-
риствах 

Препринт - наукове видання з матеріалами попереднього ха-
рактеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому 
вони мають бути вміщені 
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 1 2 

Навчальне видання -             
видання систематизованих 
відомостей наукового або 
прикладного характеру, 
викладених у зручній для 
вивчення і викладання фор-
мі 

Посібник - видання, призначене на допомогу в практичній  
діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною 

Наочний посібник - видання, зміст якого передається в            
основному, зображувальними засобами 

Навчальний посібник - навчальне видання, що доповнює або 
частково (повністю) замінює підручник та офіційно затвер-
джене як таке 

Навчальний наочний посібник - навчальне образотворче ви-
дання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи         
вихованні 

Навчально-методичиий посібник - навчальне видання з           
методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, час-
тини) або з методики виховання 

Підручник - навчальне видання з систематизованим викладом 
дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній 
програмі та офіційно затверджене як таке 

Хрестоматія - навчальне видання літературно-художніх,   
історичних та  інших творів чи уривків з них, які є об'єктом 
вивчення 

Методичні рекомендації [методичні вказівки] - навчальне 
видання роз'яснень з певної теми, розділу або питання             
навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з             
методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а 
також заходів 

Курс лекцій - навчальне видання повного викладу тем навча-
льної дисципліни, визначених програмою 

Текст лекцій - навчальне видання викладу матеріала певних 
розділів навчальної дисципліни 

Конспект лекцій - навчальне видання стислого викладу курсу 
лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни 

Навчальна програма - навчальне видання, що визначає зміст, 
обсяг, а також порядок вивчення викладання певної навчаль-
ної дисципліни чи її розділу 

Практикум - навчальне видання практичних завдань і вправ, 
що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок 

Атлас - альбом зображень різних об'єктів (карти, креслення, 
малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або прак-
тичного використання 
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Довідкове видання -              
видання коротких відомос-
тей наукового чи приклад-
ного характеру, розміще-
них у порядку, зручному 
для їх швидкого пошуку, 
не призначене для суціль-
ного читання 

  

Словник - довідкове видання упорядкованого переліку мовних 
одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), 
доповнених відповідними довідковими даними 

Енциклопедія - довідкове видання зведення основних відомо-
стей з однієї чи усіх галузей знання та практичної діяльності, 
викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх 
назв або в систематичному порядку 

Примітка. Розрізняють: універсальну (загальну), спеціалізова-
ну (галузеву), регіональну (універсальну або спеціалізовану) 
енциклопедії 

Енциклопедичний словник - енциклопедія, статті якої викла-
дені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв 

Мовний словник - словник переліку мовних одиниць з їхніми 
характеристиками або перекладом іншою (іншими) мовою 
(мовами) 

Тлумачний словник - мовний словник,  що пояснює значення 
слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, 
приклади застосування та інші відомості 

Термінологічний словник - словник термінів та визначень пев-
ної галузі знання 

Розмовник - популярний чи мовний словник загальнопобуто-
вої лексики, фразеології, що служить посібником із спілкуван-
ня 

Довідник - довідкове видання прикладного характеру, побудо-
ване за абеткою назв статей або в систематичному порядку. 

Примітка 1. За цільовим призначенням розрізняють: науко-
вий, громадсько-політичний, виробничо-практичний, навчаль-
ний, популярний, побутовий та інші довідники. 

Примітка 2. За характером інформації можна виділити довід-
ники: статистичний, біографічний, бібліографічний тощо 
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Науково-виробниче видан-
ня - видання відомостей 
результатів   теоретичних 
та (чи) експериментальних 
досліджень, а також конк-
ретних рекомендацій щодо 
їх впровадження у практи-
ку 

Інструкція - виробничо-практичне видання правил регулю-
вання виробничої та суспільної діяльності або користування 
виробами і (чи) послугами 

Стандарт - нормативне виробничо-практичне видання з ком-
плексом норм, правил та вимог щодо об'єкта стандартизації, 
встановлених та затверджених у відповідності з чинним зако-
нодавством 

Стандарти грунтуються на узагальнених досягненнях науки, 
техніки практичного досвіду і спрямовані, на досягнення опти-
мальної користі для суспільства 

Паспорт - виробничо-практичне видання основних відомос-
тей щодо устаткування, приладів чи речей господарського 
вжитку 

Практичний посібник - виробничо-практичне видання, при-
значене практичним працівникам для оволодіння знаннями та 
навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу 

Офіційне видання - видан-
ня матеріалів інформацій-
ного, нормативного чи ди-
рективного характеру, що 
публікується від імені дер-
жавних органів, відомств, 
установ чи громадських 
організацій 

Статут - офіційне видання зведення правил, які регулюють 
принципи організації та порядок діяльності 

 

 

Ім'я автора (авторів) у повній формі подають після виду видання 
та відомостей про серію. У моновиданні зазначають псевдонім чи повну 
форму імені автора, тобто прізвище, ім'я та по батькові автора у повній 
формі чи тільки ім'я (якщо по батькові не прийнято) індивідуального авто-
ра (чи авторів). Прізвище автора виділяють засобами виділення (грубий, 
напівгрубий шрифт, курсив, прописний). Імена усіх авторів книги пода-
ють у надвипускних даних, якщо їх не більше трьох. Якщо авторів чотири 
і більше – додають до імен трьох авторів слова «та ін.» 
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Ім'я іноземного автора у перекладному виданні стандарт вимагає 
подавати в максимально повній формі. 

Після назви видання в підзаголовкових даних подають у повній         
формі імена (прізвище, ім'я, по батькові) укладачів, якщо їх не більше 
трьох, іменам укладачів має передувати слово "Укладачі" зі знаком 
"двокрапка". 

У роботах, виконаних колективом укладачів, у повній формі наво-
дять імена перших трьох укладачів, долучаючи слова «та ін.». 

 Прізвище укладача виділяють за допомогою засобів виділення. 

У надвипускних даних можна подавати відомості про осіб, які бра-
ли участь у редакційно-видавничій підготовці видання до випуску зі 
словами, що відображають їхню роль у цьому процесі: "Редактор", 
"Відповідальний за випуск". "Технічний редактор", "Художній редактор", 
"Коректор", "Дизайнер", "Комп'ютерне складання та верстання" тощо. 

 

5.2. Випускні дані 

Випускні дані повинні містити такі відомості: 

 формат паперу та частка аркуша; 

 обсяг видання в умовних друкованих аркушах; 

 тираж; 

 номер замовлення виготовлювача видавничої продукції; 

 повне найменування (ім’я) та місцезнаходження видавця; 

 серія, номер, дата видачі свідоцтва про внесення видавця до Дер-
жавного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої 
продукції; 

 повне найменування (ім’я) та місцезнаходження виготовлювача ви-
давничої продукції; 

 серія, номер, дата видачі свідоцтва про внесення виготовлювача 
видавничої продукції до Державного реєстру. 

Випускні дані наводять у встановленій стандартом послідовності. 
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Тираж. У відомостях про тираж зазначають загальну кількість при-
мірників видання, у разі виготовлення тиражу запусками – загальну кіль-
кість примірників і кількість примірників (з першого до останнього) кож-
ного запуску. Кількість примірників видання зазначають арабськими циф-
рами. 

6. ВИМОГИ ДО СКОРОЧЕННЯ НАЗВ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ 

Скорочення слів в українській мові регламентує державний стан-
дарт України 3285-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в 
українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». 
Норми стандарту є загальнообов’язковими. Використання скорочень за-
пропонованих ВАК України, є винятком і обмежується текстами атеста-
ційних справ ВАКу. Це зумовлене тим, що у ВАК України розроблено та 
впроваджено систему аналізу дисертаційних робіт, інформаційною базою 
якої є електронні варіанти документів атестаційних справ. Вводячи дані 
до певних файлів цієї бази, необхідно контролювати кількість уведених 
символів. Тому ВАК України вимагає скорочувати назви наукових ступе-
нів інакше, ніж це встановлено держстандартом. 

Скорочення, запропоновані ВАК України, застосовується для зруч-
ності введення даних лише до бази даних ВАК України. (Лист першого 
заступника голови ВАК України від 24.03.05, № 02-76-05/947 Р. В. Бойка 
та директора Книжкової палати України М. І. Сенченка). В усіх інших тек-
стах необхідно керуватися загальнодержавним стандартом.  

При скороченні назв наукових ступенів такі основні скорочення:          
кандидат – канд.; доктор – д-р.; доцент – доц., професор – проф.  

У словах біологічних, психологічних, філологічних скорочення від-
буваються відсіканням частини «-огічних».  
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Галузі науки Нормативні скорочення 
фізико-математичних наук фіз.-мат. наук 
хімічних наук хім. наук 
біологічних наук біол. наук 
геологічних наук геолог. наук 
технічних наук техн. наук 
сільськогосподарських наук с.-г. наук 
історичних наук іст. наук 
економічних наук екон. наук 
філософських наук філос. наук 
філологічних наук філол. наук 
географічних наук географ. наук 
юридичних наук юрид. наук 
педагогічних наук пед. наук 
медичних наук мед. наук 
ветеринарних наук вет. наук 
психологічних наук психол. наук 
соціологічних наук соціол. наук 
політичних наук політ. наук 
з фізичного виховання і спорту з фіз. виховання і спорту 

Скорочення назв наукових ступенів 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 
Авантитул – перша, яка називається вихідною, сторінка, що пере-

дує титульному листу. На авантитулі розміщують деякі вихідні дані: назва 
видавництва, місто та рік видання, назва серії, організації, від імені якої 
випустили видання, або друкують якийсь текст (лозунг, крилату фразу і т. 
д.) або зображення. 

Анотація – коротка характеристика твору чи видання, що дає уяву 
про його тематичний зміст, читацьке призначення або інші особливості. 
Друкується анотація на звороті титульного листа або на суперобкладинці. 

Випускні дані – складова частина вихідних відомостей видання, 
розміщувана на останній сторінці.  

Вихідні відомості – сукупність даних, які характеризують видання 
та призначені для інформування користувачів, бібліографічного оброблян-
ня і статистичного обліку.  

Вихідні дані – складова частина вихідних відомостей видання, роз-
міщувана в нижній частині титульної сторінки. Термін "вихідні дані" не 
слід плутати з терміном "вихідні відомості" (вони охоплюють усі ві-
домості upo видання, зокрема і вихідні дані). Вихідні дані містять 
відомості про те, де, ким і коли видано книгу, а саме – місце випуску 
видання; ім'я (назву) видавця; рік випуску видання. 

Зворот титульного аркуша – зворотний бік титульного аркуша – 
сторінка, на якій розміщують елементи вихідних відомостей видання: 
шифр зберігання видання, макет анотованої каталожної картки чи реферат, 
знак охорони авторського права, ISBN тощо. 

Індекс класифікації являє собою буквене або цифрове позначення 
відділу, підвідділу, групи, до яких повинна відноситися за своїм змістом 
книга у книжковому магазині або в бібліотеці. Цифри та знаки, що знахо-
дяться зверху і знизу на звороті титульного листа – це і є класифікаційні 
індекси. Зверху бібліотечно-бібліографічний, знизу – книготорговий. Ін-
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декс класифікації полегшує класифікацію і розстановку книжок на поли-
цях книгарень чи бібліотек. Проставлений читачем на бланку замовлення 
індекс класифікації допомагає бібліотекарю швидше знайти замовлену 
книгу.  

Кегель, кегль – основна розмірна характеристика шрифту, познача-
ється цифрою, одиниця виміру – типографський пункт, квадрат. Кегель – 
висота площадки, на якій розміщуються літери разом із пробілами, які за-
безпечують при наборі прямий рядок та нормальний інтерліньяж, тому ке-
гель не є висотою знаку (літери) в чистому вигляді.  

Колонцифра – порядковий номер сторінки видання. Cлугує для по-
слідовної нумерації сторінок книги. Розміщується вона залежно від стиля 
оформлення видання на верхньому або нижньому полі сторінки, посере-
дині або збоку. 

Надвипускні дані – складова частина вихідних відомостей видання, 
розміщувана безпосередньо над випускними даними. 

Надзаголовкові дані – складова частина вихідних відомостей видан-
ня, розміщувана на титульній сторінці над іменем автора(-ів) і             на-
звою. 

Палітурка – основна частина зовнішнього оформлення видання, ви-
готовлена з цілісного аркуша картону чи картонних  боковин, обклеєних 
покривним палітурним матеріалом, яка з’єднується з блоком за допомогою 
форзаців. Палітурка міцніша за обкладинку, але тривкість різноманітних 
типів залежить від матеріалу й особливостей конструкції.  

Перевидання – повторне видання зі змінами чи без них, випущене 
знову тим самим видавцем. 

Передрук – повторне видання, текст якого надруковано за яким-
небудь попереднім виданням, випущеним іншим           видавцем. 

Підзаголовкові дані – складова частина вихідних відомостей видан-
ня, розміщувана на титульній сторінці під його         назвою. 
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Поля сторінки – незадруковані ділянки сторінки навколо полоси. 
Кожна сторінка має 4 поля: верхнє (в головці), нижнє, зовнішнє (переднє) 
і внутрішнє (корінцеве). 

Суміщена титульна сторінка – перша сторінка видання з текстом, 
над яким розміщують сукупність вихідних відомостей, що зазвичай наво-
дять на титульній сторінці. 

Суперобкладинка – паперова додаткова сторінка, яка накидається на 
обкладинку для захисту її від пошкодження і забруднення. Використову-
ється як елемент зовнішнього оздоблення видання, може виконувати інфо-
рмаційну функцію. 

Титульна сторінка – лицьовий бік титульного аркуша – сторінка, 
що є носієм основних вихідних відомостей видання: надзаголовкових да-
них, імені (імен) автора(-ів), назви, підзаголовкових даних, вихідних да-
них. 

Титульний аркуш – початковий(-ові) книжковий / журнальний          
аркуш(і) видання, що містить вихідні відомості, які дозволяють ідентифі-
кувати та відрізняти це видання від усіх інших. Титульний аркуш склада-
ється з титульної сторінки та звороту титульного аркуша. 

Форзац – елемент книги у вигляді однозгинного аркуша паперу, од-
на сторона якого приклеюється до передньої внутрішньої сторони книж-
кової оправи, а друга – до першої сторінки книжкового блока. 
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Рис. 1.1. Оформлення обкладинки монографії 
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Рис. 1.2. Оформлення титульної сторінки монографії 
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ДОДАТОК 2  
 

ОФОРМЛЕННЯ  НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ДО ВИДАННЯ  

Рис. 2.1. Оформлення обкладинки навчального посібника 
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Рис. 2.2. Оформлення титульної сторінки навчального посібника 
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Рис. 3.2. Оформлення титульної сторінки навчального посібника 
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Рис. 4.2. Оформлення титульної сторінки курсу лекцій 
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Рис. 4.3. Оформлення звороту титульного аркуша курсу лекцій 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Рис. 5.1. Оформлення обкладинки (титульного аркуша)        

методичних рекомендацій 

ДОДАТОК  5  

ОФОРМЛЕННЯ  МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО ВИДАННЯ   
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Рис. 5.2. Оформлення звороту титульного аркуша методичних  

рекомендацій 
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ДОДАТОК 6  

ОФОРМЛЕННЯ  ДОВІДНИКА ДО ВИДАННЯ   

 
 
 

 
Володимир Давиденко  

 
 
 
 
 
 
 
 

НАУКА ТА ВЧЕНІ В ГАЛУЗІ          
ТВАРИННИЦТВА 

 
 

  

Рис. 6.1. Оформлення обкладинки довідника 
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УКРАЇНИ 
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«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  
та забезпечення навчання за технологією «Модуль-контроль» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миколаїв 
2016 

Рис. 6.2. Оформлення титульної сторінки довідника 
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Наука та вчені в галузі тваринництва : довідник / В. М. Давиденко. – Микола-
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навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції  тварин-
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чення проведення занять за технологією «Модуль-контроль».  
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Рис. 6.3. Оформлення звороту титульного аркуша довідника 
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ДОДАТОК 7  

ОФОРМЛЕННЯ ЗБІРНИКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  ДО ВИДАННЯ   

Рис. 7.1. Оформлення обкладинки збірника тез доповідей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЛІДЕРИ АПК ХХІ СТОЛІТТЯ 
 
 

Доповіді 
учасників ХІІ зльоту іменних стипендіатів  

та відмінників навчання аграрних 
вищих навчальних закладів 

 
м. Миколаїв, 18-21 листопада 2016 р. 
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
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вищих навчальних закладів 

 
м. Миколаїв, 18-21 листопада 2016 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миколаїв 
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Рис. 7.2. Оформлення титульної сторінки збірника тез доповідей 



 

58 

Рис. 7.3. Оформлення звороту титульного аркуша  збірника тез доповідей 
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Українознавчий вимір Українознавчий вимір   
у сучасній науці:у сучасній науці:  

гуманітарний аспектгуманітарний аспект  
 
 

Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 

Рис. 8.1. Оформлення обкладинки матеріалів конференції 

ДОДАТОК 8  

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ДО ВИДАННЯ   
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гуманітарний аспект 

 
Матеріали Всеукраїнської 
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Рис. 8.2. Оформлення титульної сторінки матеріалів конференції 
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Рис. 8.3. Оформлення звороту титульного аркуша матеріалів конференції 
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Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект : матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 13 грудня 2016 
р. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 227 с.   
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Для викладачів ВНЗ, науково-педагогічних працівників, аспірантів. 
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Рис. 8.4. Оформлення надвипускних та випускних даних  

(третьої сторінки обкладинки) матеріалів конференції 
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: 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 лекцій / І. М. Марценюк. – Микола-
їв : 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 дипломатична»). 

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. 
Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адво-
ката). 

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 завтраш-
ний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магид-
сон, Г. Д. Эддисон ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Би-
знес Букс, 2007. – 265 с. 

Чотири автори 

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

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підруч. для уч-
нів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. 
Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). 
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П’ять і більше авторів 

Психология менеджмента / П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина 
[и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – 3-е изд. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 
510 с. 

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для пра-
цівників 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. Лагу-
тенко. – К. : Грані-Т, 2007. – 190 с. 

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : зб. наук. праць / на-
ук. ред. В. Каліущенко. – Чернівці : 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 агропромислового комплексу : під-
руч. / В. В. Козирський, В. В. Каплун, 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. 

Методичні рекомендації 

Технологія переробки продукції тваринництва : метод. 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. напря-
му 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. Яре-
менко та ін. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. –    .- (Джерела 
з історії науки в Україні). 

               Ч. 1. – 2007. – 563 c.  
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               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: Особенная часть. –  в 6 т. – Т. 4. : 
Косвенные налоги  / Н. П. Кучерявенко.- 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 реформування 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. Докучає-
ва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на рес-
публік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України ; Ін-т статистики, облі-
ку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 

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

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

Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. 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 України, 2001. – 452 с. 

Інтеграційні процеси в економіці АПК : матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
конфер., м. Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р. / гол. ред. В. С. Шебанін. – Микола-
їв : МНАУ,  2011. – 212 с. 

Препринти 

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов 
нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управ-
ляемой ускорителем электронов / Б. А. Шиляев, В. Н. Воеводин. – 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. – Чо-
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рнобиль : 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 исследованиями в регионе / 
В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – 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-довідник основ. термінів 
і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошен-
ко. – 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. Куруленко ; Рада по вивч. про-
дукт. сил України НАН України. – К. : Варта, 2006. – 217 с. 

Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нерво-
вої системи, що беруть участь у процесах / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Коз-
лов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : По-
роги, 2005. – 218 с. 

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

Законодавчі та нормативні документи 

Конституція України 

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

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 Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С. 650. 
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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 до-
вкілля : постанова Верховної Ради України від 12.07.2016 № 1449-VIII / Верхов-
на 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 
України // Офіційний вісник України. – 2016. – 92. – С. 36-40. 

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

Укази 

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

Розпорядження 

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

Про встановлення строку переробки алмазної сировини на митній території 
України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 176-р / 
Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – № 14. – С. 3-5. 

Накази  

Про внесення змін до вимог до форматів, структури та протоколів, що реалі-
зуються у надійних засобах електронного цифрового підпису [Електронний ре-
сурс] : наказ Міністерства юстиції України від 24.11.2016 № 3354/5/730 / Мініс-
терство юстиції України // Офіційний вісник України. – 2016. – № 98. – С. 292-
302. 

Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності 
активів « : наказ Міністерства юстиції України від 24.12.04 р. №817 / Міністерс-
тво юстиції України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 2. – С. 3-6. 

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



 

70 

Положення про медичний огляд працівників певних категорій : наказ Мініс-
терства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45 / Міністерство охорони 
здоров'я України // Охорона праці. – 2006. – № 3. – С. 2-9. 

Листи 

Щодо антикорупційного законодавства : лист Міністерства 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 особа-
ми : лист Державної податкової адміністрації України від 13.05.05 р. № 
9179/7/17-2217 / Державна податкова адміністрація України // Бухгалтерія в 
сільському господарстві. – 2005. – № 13. – С. 33-35. 

Про фіксований сільськогосподарський податок : лист Державної податко-
вої адміністрації України від 23.12.2010 № 28601/7/15-0717ф / Державна подат-
кова адміністрація України // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2011. – 
№ 2. – С. 5-6. 

Стандарти 

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 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 устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних 
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 / упо-
ряд. М. Зобків. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 

Університетська книга : осінь, 2003 : каталог. – Суми : Унів. кн., 2003. – 11 с. 

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

Бібліографічні покажчики 

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

 

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікова-
них у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки : бібліогр. по-
каж. / 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 Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати дисертацій 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих орга-
нів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 
05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 
с. 

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показни-
ків в системі підтримки прийняття 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. 

Авторські свідоцтва 

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориенти-
рованных 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. При-
емопередающее устройство / В. И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Во-
ронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 
20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

 
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 

Стаття зі збірника матеріалів конференціїї 

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

Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования 
технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калай-
тан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в 
промышленности : междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 3-5 окт. 2007 г. : тези-
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сы докл. – Харьков, 2007. – С. 33. 

Стаття з періодичного видання 

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування систе-
много аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козі-
на // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38. 

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократи-
чних перетворень / Т. Гранчак, В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. 
– С. 14-17. 

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

Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної осві-
ти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-
14. 

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

Стаття з наукового вісника 

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

Бутенко В. М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку / 
В. М. Бутенко // Вісник аграрної 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 Винниченка: нариси з новітнього українського письменс-
тва. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291. 

Чорний Д. М. Міське самоврядування: тягарі проблем, 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. 

 ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

Книга з глобальної мережі 

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

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. 
Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2000. – 200 с. – Електрон. текст. дані. – Режим до-
ступу : путь к файлу в лок. мережі . –  Назва з екрану. 

Книга з глобальної мережі аналог друкованого  тексту 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. 
Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2000. – 200 с. – Електрон. копія текст. даних. – Ре-
жим 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 тексту 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. 
Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2000. – 200 с. – Електрон. копія текст. даних. – Ре-
жим доступу : путь к файлу в лок. мережі. – Назва з екрану. 

Аудіокнига з глобальної мережі 

Завіновська Г. Т. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. 
Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2000. – 200 с. – Електрон. аудіо дані. – Режим до-
ступу : 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 ресурс] : навч. посібник / Г. 
Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2000. – 200 с. – Електрон. аудіо дані. – Режим до-
ступу : в локал. мережі. –  Назва з екрану. 

Відеокнига з глобальної мережі 

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

Електронна версія друкованого журналу 

Економіка України [Електронний ресурс] : політико-економічний жур-
нал. – 1958. –   Київ. – Щомісяця. – Електрон. версія друк. вид. – Режим до-
ступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/EkUk/index.html. – Дата остан-
нього доступу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Електронний журнал 



 

74 Актуальні питання біології, екології та хімії [Електронний ресурс] : елект-
ронне   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. 

Номер електронної версії друкованого журналу 

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

Номер електронного журналу 

Актуальні питання біології, екології та хімії [Електронний ресурс] : елект-
ронне   наукове   фахове   видання. – 2009. – № 3. – Електрон. журн. – Режим 
доступу : 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 світі: 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 ек-
рану. 

 

Електронний збірник наукових праць 

Актуальні питання біології, екології та хімії [Електронний ресурс] : зб. на-
ук. пр. – 2009. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://
www.nbuv.gov.ua/e-journals/Apbeh/index.html. – Дата останнього доступу : 
11.11.2016. –  Назва з екрану. 

Електронна версія друкованого збірника наукових праць 

Актуальні питання біології, екології та хімії [Електронний ресурс] : зб. на-
ук. пр. – 2009. – Електрон. 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. Чекмарьов, 
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Актуальні питання біології, екології та хімії :. – 
2009. – Вип. 2. – С. 43. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://
www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Дата останнього доступу : 11.11.2016. 
–  Назва з екрану. 

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

Веб-сайт 

Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт  / Верхов-
на Рада України; Управлiння комп'ютеризованих систем. –   К. : Верховна Рада 
України, 1994 – . – Веб-сайт. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua – Мова 
укр., рус., англ. – Дата останнього 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. Чекмарьов, 
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. 

Відоематеріал з веб-сайту 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в 
науці, культурі та освіті  [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, 
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. –  К., 2009. – Електронні відео дані. – Режим до-
ступу : http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Дата останнього досту-
пу : 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. Чекмарьов, 
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. –  К., 2009. – Електронні аудіо дан. – Режим до-
ступу : http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Дата останнього досту-
пу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

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. Чекмарьов, 
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. –  К., 2009. – Електронні граф. дан. – Режим до-
ступу : http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Дата останнього досту-
пу : 11.11.2016. –  Назва з екрану. 

СD-диск 

Розподіл населення найбільш численних національностей 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. – Електрон. дан. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 
електрон, опт. диск (CD-ROM). –  Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Win-
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dows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру. 

Розподіл населення найбільш численних національностей 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. – Електрон. база дан. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 
1 електрон, опт. диск (CD-ROM). –  Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Win-
dows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру. 

Розподіл населення найбільш численних національностей 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. – Електрон. 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 національностей 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. – Електрон. дан. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 
електрон, опт. диск (DVD-ROM). –  Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Win-
dows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру. 

Розподіл населення найбільш численних національностей 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. – Електрон. 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 національностей 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. – Електрон. дан. та прог. – 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. 

Нормативно-правові акти 

Конституція України 

Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята на п’ятій сесії Верхов-
ної 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 
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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. 

Постанови  

Про прийняття за основу проекту Закону України про оцінку впливу на до-
вкілля [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 12.07.2016 
№ 1449-VIII. – 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] : постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 
827– 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 Прези-
дента України від 24.10.2016 № 471/2016. – Електрон. текст. дан. – Режим до-
ступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/471/2016. – Дата останнього доступу : 
12.11.2016. – Назва з екрану. 

Розпорядження 

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

Накази 

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

Листи 

Щодо антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] : лист Мініс-
терства Юстиції України від 27.09.2013 № 903-0-3-13/11. – Електрон. текст. дан. 
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– 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 пере-
гляду: 10.06.2016. – Назва з екрану. 

Сторінка у соціальній мережі 

Бібліотека МНАУ [Електронний ресурс] : офіц. сторінка // ВКонтакте. – Ми-
колаїв, 2012 – . Режим доступу : https://vk.com/biblmnau. – Дата останнього до-
ступу : 10.12.2016. – Назва з екрану. 

Публікація на сторінці у соціальній мережі 

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

Дацюк С. Суспільні аспекти власності [Електронний ресурс] / С. Дацюк // 
Українська правда : блог. – К., 2000 – . 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 екрану. 

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

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

Сторінка з Вікіпедії 

Ковальчук Галина Іванівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцик-
лопедія. – Електронні текст. дан. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/
Ковальчук_Галина_Іванівна. – Дата останньої правки : 8.12.2012. – Дата остан-
нього 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. – Дата останнього доступу : 
30.03.2016. – Назва з екрану.  



 

79 

ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………. 3 
1. ОСНОВНІ ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ ТЕКСТОВОГО  
ДОКУМЕНТУ …………………………………………………………...  

4 
2. ОФОРМЛЕННЯ ОБКЛАДИНКИ ВИДАННЯ ……………………… 4 
3. ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ …………………………. 7 

3.1. Надзоголовкові дані ……………………………………………… 7 
3.2. Позначення авторів видання ………………………………………. 8 

3.3. Назва видання ……………………………………………………… 8 
3.4. Підзаголовкові дані ………………………………………………… 9 

3.5. Вихідні дані ………………………………………………………… 10 
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ……………... 11 

4.1. Шифр зберігання видання …………………………………………. 12 

4.2. Макет анотованої каталожної картки (макет картки) ……………. 16 
4.3. Міжнародний стандартний номер ………………………………… 16 

4.4. Знак охорони авторського права …………………………………... 16 
5. ОФОРМЛЕННЯ НАДВИПУСКНИХ ТА ВИПУСКНИХ  
ДАНИХ …………………………………………………………………….  

17 
5.1. Надвипускні дані ………………………………………………… 17 

5.2. Випускні дані ………………………………………………………. 20 
6. ВИМОГИ ДО СКОРОЧЕННЯ НАЗВ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ....... 20 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ……………………………………………………. 22 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………. 26 

ЗМІСТ 



 

80 

ДОДАТКИ …………………………………………………………………. 
27 

ПРИК ЛАД И ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ                                      
ДО ВИДАННЯ…………………………………………………………….. 28 

Додаток 1. Зразок оформлення монографії до видання ……………... 
29 

Додаток 2. Оформлення  навчального посібника до видання  ………. 
33 

Додаток 3. Оформлення  навчального посібника до видання  ………. 
37 

Додаток 4 . Оформлення  курсу лекцій до видання  …………………. 
41 

Додаток  5. Оформлення  методичних рекомендацій до видання  …... 
45 

Додаток 6. Оформлення  довідника до видання  ……………………... 
48 

Додаток 7. Оформлення збірника тез доповідей  до видання ………..  
52 

Додаток 8. Оформлення матеріалів конференції до видання ……… 
56 

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ У  

СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………. 63 
 
 



 

81 

 

Наукове видання 

 

 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО  ДОКУМЕНТА  

ДО ВИДАННЯ  
 

Методичні рекомендації 

Четверте видання, перероблене і доповнене 

 

 

Укладачі:    Пустова Ольга Григорівна 

         Цокало Олена Олександрівна 

         Ткаченко Діна Віталіївна 

 

Відповідальний за випуск:  Д. В. Бабенко,  

Редактори:    О. Г. Пустова,  

        О. М.  Кушнарьова 

 

Комп’ютерний набір:   О. Г. Пустова,  

                О. О. Цокало  

 

Дизайн і верстка:       Д. В. Ткаченко  

 

 

 

 

 
Формат 60х84/16  Ум.друк. арк. 4,8. 

Тираж   прим. Зам. № __ 

 
Надруковано у видавничому відділі 

Миколаївського національного аграрного університету 
54020, м. Миколаїв, вул.. Георгія Гонгадзе,9 

 
Свідоцтво суб’єкта  видавничої справи ДК № 4490 від 20.02.2013 р. 

                                      


