ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ВІДПОВІДНО ДСТУ 8302:2015
Хар-ка
джерела
Книги:

Приклад оформлення

1 автор

Макарова М. В. Електронна комерція : посібник. Київ : Академія, 2002. 272 с.

3 автори

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини. 3-тє вид.,
перероб. і допов. Київ : Знання-Прес, 2002. С. 245.

Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія / Г. М. Азаренкова та ін.
Київ. 406 с.
Частини книги, Россоха В. В. Соціально-економічні аспекти використання господарського комплексу
періодичного,
Державної кримінально-виконавчої служби. Формування ринкових відносин в Україні.
продовжуваного
2015. № 8. С. 69–75.
видання
Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. Вибрані
твори : в 10 т. Київ : Рад. шк., 1986. Т. 1. 480 с.
Законодавчі та
Про видавничу справу : Закон України від 20 берез. 2004 р. / Верховна Рада України. Київ :
нормативні
Парлам. вид-во, 2004. 17 с.
документи
Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Дата оновлення:
12.03.2017. URL: http//zakon0. rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page (дата звернення:
17.03.2017).
4 та більше

Матеріали
конференцій,
з’їздів

Кримінально-процесуальний кодекс України : офіц. вид. : станом на 1 груд. 2005 р. /
Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2006. 207 с.
Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу :
матеріали Всеукр. конф. молодих учених, Харків, 11-13 жовт. 2000 р. / М-во аграр.
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва та ін. Харків : Харк. держ. аграр.
ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. 167 с.
Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : зб. наук. праць / наук.
ред. В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ : Астропринт, 1999. 215 с.

Дисертації
Автореферати
дисертацій
Електронні
ресурси

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред.
В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. 215 с.
Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора фіз.-мат. наук :
01.03.02. Київ, 2005. 276 с.
Новосад І. Я. Технологічне забезпечення гвинтових конвеєрів : автореф. дис. … канд. техн.
наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування». Тернопіль, 2007. 20 с.
Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників : затверджено
Радою ІФЛА у серпні 2012 р. / пер. з англ. В. С. Пашкова. URL: http://ula.org.ua/ua252dokumenti/dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 20.10.2016).
Корнійчук
Л.
Д.
Пріоритети
розвитку
сучасної
URL:
http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF (дата
20.10.2016).

Загальна інформація
Використання посилань
у тексті щоразу, коли
цитується джерело.
Посилання містить
інформацію про:
- автора / редактора /
укладача (зазначається
прізвище),
- рік видання,
- сторінковий інтервал.
2-5 авторів

освіти.
звернення:

ОФОРМЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ
Приклади
У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування… (Тимошик,
2006).
За М. Тимошиком (2006) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів
редагування…
В. Вордсворт (2006) заявив, що романтична поезія була відзначена як «спонтанний
перелив почуттів» (с. 263).
Романтична поезія характеризується «спонтанним переливом почуттів» (Вордсворт,
2006, с. 263).
С. Бойко, Д. Гречка та І. Павлюк (2010) стверджують: «Біологія – …»
(с. 5).
Автори пропонують модель … (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199).

6 і більше авторів

*** при повторному згадуванні джерела вказується перший автор, а потім слова та
ін. (Kernis et al., 1993, p. 199).
Біологія розглядається з точки зору … (Бойко та ін., 2005, с. 10).

Посилання на роботу
під назвою (без автора)

Науковці виокремлюють кілька етапів… (Jones et al., 1998, p. 7).
Згідно з останніми дослідженнями, українська мова займає визначне місце серед
сучасних мов світу (Українська мова, 2009, с. 89).

ОФОРМЛЕННЯ REFERENCES
Характеристика
джерела
Книги:
Від 1 до 7 авторів

Приклад оформлення
Beckett, S. T. (2008). The science of chocolate (2nd ed.). Cambridge, United Kingdom:
Royal Society of Chemistry (eng).
Kunchenko, Ju. P., & Wolchik, S. A. (2006). Stohasticheskie polinomy [Stochastic
polynomials]. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka (ukr).
Watson, R., McKenna, H., Cowman, S., & Keady, K. (Eds.). (2008). Nursing reseach:
Designs and methods. Edinburgh, Scotland: Churchill Livingstone Elsevier.
*** якщо редактор один, то після прізвища вказуємо (Ed.).

8 та більше авторів
(перерахувати імена
перших 6 авторів, а потім
вставити три крапки (…)
та додати ім’я
останнього автора)

Частини книги,
періодичного,
продовжуваного
видання (назви
журналів зазначають без
скорочень)

Електронні ресурси

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., ...Griffin,
W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother programs for
children of divorce. Washington, USA (eng).

Branch, S., Ramsay, S., & Barker, M. (2008). The bullied boss: A conceptual exploration of
upwards bullying. In A. Glendon, B. M. Thompson & B. Myors (Eds.), Advances in
organisational
psychology
(pp.
93–112).
Retrieved
from
http://www.informit.com.au/humanities.html (eng).
Pecko, V. І. (2014). Modeljuvannja prostorovopoljarizacіjnih parametrіv spektral'nih
harakteristik vіdrіzajuchih optichnih fіl'trіv [Modeling spatialpolarization parameters
of spectral characteristic of cutt-off optical filters]. Eastern European Journal of
Enterprise Technologies, 3/5 (69), 32–38 (ukr).
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., ...Griffin,
W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child
programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology,
68(5), 843-856. doi: 10.1037//0022-006X.68.5.843
Cioe, J. (2012). The normal distribution. Retrieved from http://moodle.vle.monash.edu.au
(eng).
Kordak, L. (2015). Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [State Statistics Committee of
Ukraine].
Hazeta
«Spilne».
Retrieved
from http://ugaport.org.ua/sites/default/files/bl_posiv_201 3.pdf (ukr).

Написання обов’язкових елементів оформлення
списку літератури англ. мовою
Тези доповідей
Abstracts of Papers
Матеріали (праці) міжнар. Proceedings of the
/ Всеукраїнської
International / Allконференції (симпозіуму,
Ukrainian Conference
з’їзду, семінару)
(Symposium, Сongress,
Seminar)
Дис. ... канд. / д-ра наук
Candidate’s / Doctor’s
thesis
Автореф. дис. ... канд. / дExtended abstract of
ра наук
candidate’s / Doctor’s
thesis
Закон України
Law of Ukraine
* Мова оригіналу:
ukr / rus / eng / pol
українська / російська /
англійська / польська

Упорядкування
Матеріал наводиться в алфавітному порядку.
Кожен бібліографічний опис вирівнюється по
ширині без відступів.
Якщо бібліографічний опис займає кілька рядків,
тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині
без відступів, а наступні – з відступом у 1,25 см.
Транслітерувати назви джерел можна за
допомогою он-лайн сервісів:
- для джерел українською мовою – «Стандартна
українська транслітерація» в режимі паспортний
стандарт (http://translit.kh.ua/?passport);
- для джерел російською мовою –
«ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc);
- джерела іноземною мовою не транслітеруються.

