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Невід’ємним елементом будь-якої наукової праці є її

бібліографічний апарат – бібліографічні посилання, а також

прикнижкові / пристатейні списки. Його завдання –

ознайомити читача з джерелами цитат і запозичень;

допомогти знайти згадувані в тексті документи; інформувати

про публікації на подібні теми;

допомогти у виборі літератури за темою дослідження; дати

можливість автору стиснути виклад, пославшись на праці, в

яких висвітлені ним питання розглянуто повніше, докладніше

або з іншого погляду.



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

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





– стандарти, прийняті національним органом стандартизації

України, функції якого за станом на січень 2019 року

виконує державне підприємство “Український науково-дослідний

і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та

якості” (ДП “УкрНДНЦ”).

Національні стандарти 
України



ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання.

Загальні положення та правила складання.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні

вимоги та правила.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та

видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та

правила.

ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів.

ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис.

Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та

правила.



Бібліографічний список цитованої 
літератури

– використовують для документального обґрунтування і

підтвердження викладеного матеріалу з метою ідентифікації та
пошуку джерел запозичених відомостей і цитат. Як правило,
такий список дає неповну інформацію про видання і тому не може
бути використаний у науково-інформаційних чи рекомендаційних
цілях. У такому випадку наводять бібліографічний опис
цитовагого документа в цілому, включаючи його кількісну
характеристику, а номер бібліографічного запису і місце
знаходження вислову чи цитати подають у форму посилання.
Частіше в тексті вказують тільки номер бібліографічного запису.
Сторінки, де розміщено цитати, зазначають в описі документа і
бібліографічному списку.



Цитування (лат. citatum від cito —
викликаю, проголошую, називаю) —
це пряме художнє використання
першоджерела з посиланням на
нього, введення тексту іншого автора
до тексту власного твору, пряме, а
іноді опосередковане запозичення
окремих елементів і тем із
літературного першоджерела.

Цитата — точний, дослівний уривок
з якого-небудь тексту.

Вимоги до цитування

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

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

 кожну цитату обов’язково супроводжують посиланням
на джерело;

 при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок
інших авторів своїми словами) слід бути точним у
викладанні думок автора;

 якщо необхідно виявити ставлення автора наукової
роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту,
то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або
знак запитання;

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



Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або
частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором
цього твору.



ПРИ ЦИТУВАННІ НЕОБХІДНО :

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

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

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



– це регламентуючий документ для оформлення
бібліографічних посилань та бібліографічних
списків посилань у наукових роботах.
– встановлює види бібліографічних посилань,
правила, особливості їх складання й розміщення
в документах;
– стандарт поширюється на бібліографічні
посилання в опублікованих і неопублікованих
документах незалежно від носія інформації.

ДСТУ 8302:2015. 
Інформація та документація. Бібліографічне 

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

Новий стандарт набув чинності 
01.07.2016. 



Про внесення поправок у 
ДСТУ 8302:2015 

"Інформація та 
документація. 

Бібліографічне 
посилання. Загальні 

положення та правила 
складання" 

https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015-2017

http://library.khai.edu/uploads/pdf/gosti/Popravki.pdf



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

 Об’єкт бібліографічного посилання – всі види опублікованих і
неопублікованих документів, їхні окремі складники або групи документів
на будь-яких носіях.

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

Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання

ДСТУ 8302:2015 



Види бібліографічних посилань

За складом 
елементів 

бібліографічного 
запису

За місцем 
розташування 

у документі

За повторюваністю 
наведення 
посилань

Коротке

Повне

Внутрішньотекстове

Підрядкове

Позатекстове

Первинне

Повторне

За вмістом 
бібліографічних 

записів

Комплексне



Види бібліографічних посилань
(за місцем розташування у документі)

Внутрішньотекстове

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

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

Позатекстове

(1), [1],  … ²



У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, при цьому 
імена цих авторів у відомостях про відповідальність (за навкісною рискою) не повторюють.
Замість знака «крапка й тире» («. —»), який розділяє зони бібліографічного опису, у 
бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка».
Дві навкісні риски («//») можна замінювати крапкою, а назву виділяти шрифтом (курсивом).
Якщо текст цитовано не за першоджерелом, то на початку підрядкового бібліографічного посилання 
наводять пояснювальні слова: «Наведено за:», «Цит. за»: і зазначено джерело, з якого запозичено 
текст.
Відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки.
 Після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу («Текст», 
«Електронний ресурс», «Ноти» тощо).

При оформленні бібліографічних посилань 
за ДСТУ 8302:2015

Елементи бібліографічного запису (заголовок і бібліографічний опис) 

та знаки пунктуації в бібліографічному посиланні, незалежно від його
призначення та виду, подають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80 і ДСТУ ГОСТ 7.1
із урахуванням таких особливостей:



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

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

ДСТУ 8302:2015 



ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

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

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

ДСТУ 8302:2015

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



Бібліографічне посилання на електронний ресурс 
містить ті ж самі елементи опису, що й друковане видання:

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



ДСТУ 8302:2015

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

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

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

Бібліографічне посилання на 
електронний ресурс

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ (E-resources) — це матеріали в цифровому 
форматі, доступні в електронному вигляді.       



 Биков В. Ю., Ромашко І. М. Освітні системи із забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти впродовж життя. Інформаційні технології і засоби навчання. 2008. 
№ 48. С. 14-23. URL: http://www.ime.edu-ua (дата звернення: 17.04.2020).

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

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

 Еріх Фромм. Енциклопедія «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org/ (дата 
звернення: 12.08.2016).

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

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

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

 Про видавничу справу : Закон України за станом на 20 берез. 2004 р. База даних 
«Законодавство України» / ВР України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата 
звернення: 09.09.2019).



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



Стиль цитування – це сукупність правил щодо цитування
джерел в академічній писемності. Щоразу, коли автор посилаєтесь
на чужу роботу, щоб уникнути плагіату, використовується цитата.

Міжнародні стилі



APA style (7-th)

 Американська психологічна асоціація оголосила 
останню версію свого посібника 

Publication Manual of the American 
Psychological Association, Seventh Edition.

Він був офіційно опублікований у жовтні 2019 року

 https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references



In-text Citation: (Sapolsky, 2017)
Sapolsky (2017)

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. 
Penguin Books.

Bennett, P. (2006). Abnormal and clinical psychology: An introductory textbook 
(2nd ed.). http://www.eblib.com/

Jones, N. A., & Gagnon, C. M. (2007). The neurophysiology of empathy. In T. F. D. 
Farrow & P. W. R. Woodruff (Eds.), Empathy in mental illness. Cambridge 
University Press. https://prospero.murdoch.edu.au:443/

Книга:

Автор, А. А. (рік). Назва. Видавництво. URL  або DOI. 



Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., 
& Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS 
ONE, 13(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993). 

Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied 

Psychology, 78(3), 443-449. https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.3.443

Стаття:

Автор, А. А. (рік, місяць). Назва статті. Назва журналу 
(збірника), том(номер), сторінки. URL  або DOI. 



In-text citation:

The Scopus Affiliation Search interface is used for ranking
(https://www.scopus.com/).

References :

Scopus. (n. d.). https://www.scopus.com/

Посиланя на вебсайт:

Щоб згадати у тексті вебсайт взагалі, а не будь-яку 
конкретну інформацію, вкажіть назву веб-сайту, зазначте 
URL в дужках.



Woodyatt, A. (2019, September 10). Daytime naps once or twice a week may be 
linked to a healthy heart, researchers say. CNN. https://edition.cnn.com/

World Health Organization. (2018, May 24). RESPECT women: Preventing 
violence against women.
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/preventing-vaw-
framework-policymakers/en/ 

Вебсторінка/ вебсайт:
1. Автор, А. А. (рік, місяць). Назва статті. Назва вебсайту 

(вебсторінки). URL.

2. Для сторінки на вебсайті певної організації без окремих 
авторів використовуте назву організації як автора

 Назва організації (вебсайту). (рік, місяць). Назва 
статті. URL.

3.     Автор, А. А. (рік, місяць). Заголовок новини. Назва 
вебсайту.URL (для вебсайтів новин)



Сторінка Facebook:

 Використовуйте заголовок сторінки у посиланні (наприклад, 
"Домашня сторінка", "Про мене", "Відгуки").
 Додайте позначення "[сторінка Facebook] " у квадратних 
дужках.
 Укажіть дату пошуку, оскільки вміст може змінюватись з 
часом.
 Укажіть URL-адресу сторінки.

National Park Service. (n.d.). Home [Facebook page].

Facebook. Retrieved January 12, 2020, 

fromhttps://www.facebook.com/nationalparkservice/



Прізвище, Ім’я. Назва. Видавець. Рік.

Прізвище, Ім’я. “Назва статті”. Назва журналу, том, номер, рік, 
сторінки, URL / DOI.

Прізвище, Ім’я.  Назва вебсайту. Видавець або спонсор, дата 
публікації (за наявності), URL-адреса.

Прізвище, Ім’я. “Назва вебсторінки”. Назва вебсату. Видавець 
або спонсор, дата публікації (за наявності), URL-адреса.

MLA style Гуманітарні науки 
(мистецтво, 

література, філософія, 
релігія)



In-text Citation:    (Langhamer 36)
(Kernis et al. 5-6)

Bhabha, Homi K. The Location of Culture. Routledge, 1994.

Bagchi, Alaknanda. "Conflicting Nationalisms: The Voice of the Subaltern in 
Mahasweta Devi's Bashai Tudu." Tulsa Studies in Women's Literature, vol. 15, 
no. 1, 1996, pp. 41-50

Langhamer, Claire. “Love and Courtship in Mid-Twentieth-Century 
England.” Historical Journal, vol. 50, no. 1, 2007, pp. 173-
96. ProQuest, doi:10.1017/S0018246X06005966. Accessed 27 May 2009.

Mitchell, James A., and Martha Thomson. How and When to Reference. 25 Jan. 
2017: https://www.howandwhentoreference.com/



In-text citations:
(Grazer and Fishman 2015, 12)
(Smith 2016, 315–16)
(The Australian Institute of Architects 2018).

Прізвище, ім’я. Рік. Назва книги. Місце видання: Видавець.

Прізвище, ім’я. Рік. "Назва статті". Назва журналу (збірника) том 
(номер, мосяць): сторінки. doi /URL.

Автор / організація. Рік. “Назва вебсторінки”. Назва вебсату. Дата 
(доступу). URL.

Chicago  style: Author-Date
(17 th ed.) Фізичні, природничі та 

суспільні науки



Smith, Zadie. 2016. Swing Time. New York: Penguin Press.

Melville, Herman. 1851. Moby-Dick; or, The Whale. New York: Harper & 
Brothers. http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. 2017. “Expanding 
College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and 
Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1–34. 
https://doi.org/10.1086/690235

“Abdul Abdullah,” Museum of Contemporary Art, accessed September 14, 
2017. https://www.mca.com.au/collection/artist/



Notes:

- Zadie Smith, Swing Time (New York: Penguin Press, 2016), 315–16.
- Smith, Swing Time, 320.
- Architects, 2018, http://

Прізвище, Ім’я. Назва книги. Місце видання: Видавець, Рік.

Прізвище, Ім’я. “Назва статті”. Назва журналу (збірника), том , 
номер (рік). URL / doi. 

Прізвище, Ім’я / Назва організації. “Назва вебсторінки”. Назва 
вебсайту (рік). URL.

Chicago  style: Notes and 
Bibliography

Гуманітарні науки
(мистецтво, 

література, філософія, 
релігія)



Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016.

D’Agata, John, ed. The Making of the American Essay. Minneapolis: Graywolf
Press, 2016.

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. “Expanding College 
Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income 
Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring 2017): 1–34. 
https://doi.org/10.1086/690235

The Australian Institute of Architects. “National Architecture Prizes & 
Competitions”. architecture.com.ua. 2018. https://www.architecture.com.ua/



In-text citations:

Mitchell, Smith and Thomson (2017, p. 189) або 
(Mitchell, Coyne and Thomson, 2017, p. 189)
(The Guardian view on Jeremy Corbyn and Ireland 2018)

Автор, А рік, Назва книги, Видавець, Місце видання.

Автор, А & Автор, А рік. Назва статті. Назва журналу, том(номер): 
сторінки. <https://www >.

Назва статті. Назва вебсторінки, дата звернення, https://www

Harvard Style
Гуманітарні науки 
та суспільні науки



Neville, C. 2010, The complete guide to referencing and avoiding plagiarism, Open 
University Press, New York.

Crauder, B, Evans, B, Johnson, J & Noell, A 2018, The principles of economics: with 

applications to practical problems, Century, viewed 21 January 2019, <https://www >.

Gray, L 2018, 'Exploring how and why young people use social networking sites', 
Educational Psychology in Practice, vol. 34, no. 2, pp. 175-194.
<https://www.frontiersin.org/>.

The Guardian view on Jeremy Corbyn and Ireland: all about the border 2018, The 
Guardian, viewed 24 May 2018, <https://www.theguardian.com/>.

Fein, B 2011, 'The Patriot Act is at war with the constitution', The American view: God, 
family, republic, viewed 8 November 2011, https://archive.theamericanview.com/



in-text citations:

"...end of the line for my research [13]."
"This theory was first put forward in 1987 [1].“

А. Автор, Назва. Місце видання: Видавництво, рік.

А. Автор, "Назва статті",  Назва журналу, том, номер,сторінки, 
рік, doi:

IEEE style
(Стиль Інституту інженерів 
електротехніки та електроніки)

інженерія, 
електроніка, 
телекомунікації, 
інформатика та 
інформаційні 
технології



in-text citations:

"...end of the line for my research [13]."
"This theory was first put forward in 1987 [1].“

[1] C.W. Dolan, The Engineering Design Challenge: A Unique Opportunity. San 
Rafael, CA, USA: Morgan & Claypool, 2013.

[2] M.Choucair, N. M. K Tse, M. R. Hill and J. A. Stride, "Adsorption and desorption 
characteristics of 3-dimensional networks of fused graphene," Surf. Sci., vol 606, no. 1-
2, pp. 34-39, Jan. 2012, doi:10.1016/j.susc.2011.08.016

[3] S. Li, M. Hedley, I. B. Collings and D. Humphrey, "Indoor positioning based on 
ranging offset model and learning," in Proc. IEEE Int. Conf. Commun. Workshops 
(IEEE ICC 2017), Paris, France, May 21-25, 2017, pp. 1265-1270, doi: 
10.1190/ICCW.2017.7962832

IEEE style
(Стиль Інституту інженерів електротехніки та електроніки)



In-text citations:

Smith(1-3)

Автор АА, Назва. Місце публікації: видавництов; рік. сторінки.

Автор А, Назва статті. Назва журналу. Рік; том(номер): сторінки
Отримано з  (Available from) : http://www

Автор А, Назва вебсайту [Internet]. [Publisher unknown]: [Date of Last 
Update; Date of Access]. Available from: URL

Vancouver style Медицина та фізичні 
науки



[1] Souza TA. Differential diagnosis and management for the chiropractor. 
Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2016.

[2] Strkalj G, Schroder T, Solyali V, Pather N. A preliminary assessment of 
the fifth-year chiropractic students' knowledge of anatomy. 
J Altern Complement Med. 2011;17(1):63-66.

[3] Lau WH, Leong WS, Ismail Z, Gam LH. Qualification and application of 
an ELI SA for the determination of Tamm Horsfall Protein (THP) in 
human urine and its use for screening of kidney stone disease. Int J 
Biol Sci [Internet]. 2008 [cited 2010 Feb 11];4(4): 215–222. Available 
from: http://www.biolsci.org/v04p0215.htm

[4] Engell SE, Triano JT. Paraspinal soft-tissue layer differential 
movement from spinal manipulation therapy (SMT) preload forces. 
Paper Presented: at Association of
Chiropractic Colleges Conference 2015, March, Los Angeles, United 
States.

[5] Bellham S. Histology–World! [Internet] [Publisher unknown]: 
Histology–World; [date unknown] [cited 2010 Feb 20]. Available 
from: http://www.histology-world.com/



Notes: 

15 Elizabeth  Fisher,  Risk  Regulation  and  Administrative  
Constitutionalism  (Hart Publishing 2007) …

Прізвище Ім’я, Назва (видання, видавництво, рік) сторінки.

Прізвище Ім’я, 'Назва статті'(рік) Назва журналу, сторінки або URL
< http:// …… > accessed … 

OSCOLA style
Юриспруденція



Fisher E, Risk Regulation and Administrative Constitutionalism (Hart 

Publishing 2007)

Graham Greenleaf, ‘The Global Development of Free Access to Legal Information’ 
(2010) 1(1) EJLT < http://ejlt.org//article/view/17 > accessed 27 July 2010

JAG Griffith, ‘The Common Law and the Political Constitution’   (2001) 117 LQR 42, 
64

Alison L Young, ‘In Defence of Due Deference’ (2009) 72 MLR 554

Sarah Cole, ‘Virtual Friend Fires Employee’ (Naked Law, 1 May 2009) 
<www.nakedlaw.com/2009/05/index.html> accessed 19 November 2009



- це програми, які створені для зберігання 

бібліографічних даних, повних текстів, 
оформлення посилань та списків літератури 

для подальшого їх використання

Бібліографічні менеджери

• створення каталогу бібліографічних посилань;
• підтягування повнотекстових файлів у форматі PDF, DOC;
• організація літератури за різними принципами;
• створення коментарів біля описів;
• форматування списків літератури відповідно до вимог 
міжнародних стилів;
• формування посилань для їх експорту в іншу програму та для 
обміну даними.

Завдання



Види бібліографічних  менеджерів 

Quick Citation 
Generators

Bibliographic Management 
Tools

Генератори швидкого 
цитування :

форматування
цитат без розширених
функцій

Бібліографічні інструменти 
управління :

Імпортування
Організація
Додавання

Коментування

Citation Machine 
(http://www.citationmachine.net/ )
Citethisforme
(http://www.citethisforme.com/ ) 
CiteFast (https://www.citefast.com/?s ) 
KnightCite
(https://www.calvin.edu/library/knightcite/)
CiteMaker (http://www.citemaker.com/ )

Zotero (https://www.zotero.org/ )
Mendeley (https://www.mendeley.com/)
EndNote (Платформа EndNote Online)



http://www.citemaker.com/ 



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

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

EndNote (Платформа EndNote Online)
www.myendnoteweb.com

https://apps.webofknowledge.com/

Бібліографічні інструменти управління
Bibliographic Management Tools



ZOTERO

– безкоштовний (з відкритим вихідним кодом) інструмент
керування посиланням; це розширення для веб-браузера Firefox,
який працює на власній панелі окремо від веб-сторінок; це
розширення для веб-браузера Firefox, який працює на власній

панелі окремо від веб-сторінок.



https://www.zotero.org/



https://www.zotero.org/
ZOTERO





Створити 
бібліографію



Вибрати стиль



https://www.zotero.org/ ZOTERO



Zotero connector / імпортування посилань



Zotero connector / імпортування посилань

Save to Zotero
/ Зберегти в 

ZOTERO



Zotero connector / імпортування посилань







– програма для управління

бібліографічною інформацією що

дозволяє зберігати і переглядати

роботи в форматі PDF і DOC.



https://www.mendeley.com

-Безкоштовна програма
керування посиланнями.
-Доступна в режимі онлайн
та в настільних форматах.
-Читання та редагування
документів у форматі PDF.
-Академічний інструмент для
соціальних мереж.



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



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



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

Створення папок



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

Створення 
документів:

Додати файл
Додати папку
Імпортувати (BibTeX, 

Zotero, EndNote и 
Research Information 
Systems



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



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



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





https://www.mendeley.com/



https://www.mendeley.com/



Експорт записів



ZOTERO





Mendeley Web Importer







Word Plugin







Щоб вставити цитату, 
поставте курсор там, де 
ви бажаєте вставити 
цитату, а потім 
натисніть кнопку 
Insert Citation 

(Вставити цитату).



Посилання 
додано



Щоб вставити бібліографію, 
поставте курсор там, де ви 
бажаєте вставити бібліографію.
Потім клацніть 
Insert Bibliography (Вставити 
бібліографію), і всі цитовані 
посилання будуть 
додані до вашого документа.

Бібліографія



ENDNOTE

https://apps.webofknowledge.com

– Система управління бібліографічною
інформацією EndNote Basic, від компанії
Thomson Reuters, містить 20
найпопулярніших бібліографічних стилів
та забезпечує пошук у 6 великих базах
даних.



ENDNOTE
https://apps.webofknowledge.com





ENDNOTE



ENDNOTEСтворення бібліографії





ENDNOTE





ENDNOTEСтворити нове посилання



ENDNOTE



ENDNOTE



Створення бібліографії



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



Імпортування записів



Saved to 
Zotero

Saved to 
Mendeley





Імпортування записів у 
відповідний формат



Імпортування записів у 
ZOTERO



http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/na_dopomogu_naukovcyam
/3659_8302-2015.PDF
http://lib.nuph.edu.ua/files/exhibitions/primery_oforml_2018.pdf
http://library.uipa.edu.ua/images/met.rek.pdf
https://www.scribbr.com/citing-sources/citation-styles/
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf
http://www.ukrbook.net/zakony/dstu780.pdf
https://www.plagiarism.org/article/what-is-citation

APA style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/19/APA_style.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/apa
https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/#/
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_gu
ide/reference_list_books.html
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Корисні посилання



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

Chicago style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/20/Chicago_style_Author-Date.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/chicago17th
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/chicago_manual_17th_edition/cmos_form
atting_and_style_guide/books.html
https://ztu.edu.ua/ua/science/files/7_Chicago-style-Notes-and-Bibliography.pdf
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/chicago17th
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html?_ga=2.196140645.893220676.1587738991-
1927548901.1587738991

Корисні посилання



Hurvard style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/22/Harvard_Referencing_style.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/harvard
https://libguides.mq.edu.au/referencing/Harvard
IEEE style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/23/IEEE_style.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/ieee
https://libguides.mq.edu.au/referencing/IEEE
Vancouver style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/26/Vancouver_style.PDF
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver
https://libguides.mq.edu.au/referencing/Vancouver
OSCOLA style
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/25/Oscola_style.PDF
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012quickreferenceguide.p
df

Корисні посилання



Бібліографічні менеджери

https://www.zotero.org/download/
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.citemaker.com/apa
https://library.phdpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/mendeley.pdf
https://library.stanford.edu/research/bibliography-management/zotero
https://uottawa.libguides.com/ld.php?content_id=34650124

Корисні посилання



Дякую за увагу!


