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ІНФОРМАЦІЯ

Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел

складається за стандартом "Бібліографічний запис. Бібліографіч�

ний опис" (ДСТУ 7.1:2006).

ОСНОВНI ВИМОГИ

1. Після прізвища ставиться кома та пробіл, а також пробіл

між складовими ініціалів : Мельник, В. М. 

2. Усі елементи в опису пишуться зі строчної літери крім пер�

ших слів кожної області та заголовків у всіх описах.

3. Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках

без пропусків і без скорочення: [Текст] или [Тext], [Електронний

ресурс].

4. У квадратних дужках пишуть усе, що запозичено з інших

джерел або за даними аналізу матеріалу.

5. Прізвище першого автора при опису одного автора повто�

рюють в області відповідальності (за косою рискою), а при опису

двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заго�

ловком та після косої риски пишуть усіх авторів.

6. При наявності більше трьох авторів в області відповідаль�

ності (за косою рискою) пишуть лише першого автора (за бажанням

можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.].

7. У дисертації та авторефераті в області відповідальності пи�

шуть повністю прізвище, ім'я та по�батькові.

8. У патентних документах в області відповідальності на відмі�

ну від інших документів пишуть спочатку прізвище, а потім ініціали.

9. Знаки ; та : розділяють пробілами з обох боків.

10. Реєстраційний номер книги (ISBN) пишуть, якщо він є.

11. Відсутні пробіли в нумерації сторінок : 8–10.

12. У кінці опису ставиться крапка.

ПРИКЛАДИ:

Монографії:

Фещенко Ю. І. Менеджмент у фтизіатрії [Текст] / Ю. І. Фещенко,

В. М. Мельник, А. В. Лірник. — К. : Здоров'я, 2007. — 680 с. —

ISBN 978�966�463�001�3.

Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково�тех�

нічної діяльності [Текст] / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. —

К. : УкрІНТЕІ, 2006. — 224 с. 

Актуальні питання методології та практики науково�технічної по�

літики [Текст] / під. ред. Б. А. Малицького. — К. : [б. в.], 2001. —

291 с.

Журнальні статті:

Процюк, Р. Г. Особливості перебігу туберкульозу легень у ВІЛ�

інфікованих та хворих на СНІД [Текст] / Р. Г. Процюк // Ук�

раїнський пульмонологічний журнал. — 2007. — № 4. — C. 9–13.

Стадникова, А. В. Диссеминированный туберкулез легких в сов�

ременных условиях. Есть ли смысл разделять его на острый, по�

дострый, хронический? [Текст] / А. В. Стадникова, Т. А. Синенко,

О. В. Ширапова // Український пульмонологічний журнал. —

2007. — № 4. — C. 17–20. 

Проблеми організаційного забезпечення лікування хворих на

хіміорезистентний туберкульоз [Текст] / І. М. Горбатюк, С. В. Зай�

ков, С. М. Цвігун, Н. М. Гончар // Український пульмонологічний

журнал. — 2007. — №  4. — С. 21–23.

Проблеми організаційного забезпечення лікування хворих на хіміо�

резистентний туберкульоз [Текст] / І. М. Горбатюк [та ін.] // Ук�

раїнський пульмонологічний журнал. — 2007. — №  4. — С. 21–23.

Сучасні питання хірургічного лікування хворих із вперше виявле�

ним деструктивним туберкульозом легень (огляд літератури)

[Електронний ресурс] / Б. В. Радіонов [та ін.] Режим доступу :

http://www.ifp.kiev.ua/ftp1/original/2008/kalabuha2008.pdf.

Тези доповідей: 

Фещенко, Ю. І. Епідеміологія та профілактика бронхолегеневих

захворювань в Україні [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник //

Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевти�

чеких заболеваний в улучшении качества жизни: Материалы науч.

трудов республиканской научно�практической конф. — Харьков,

2001. — С. 128 с.

Медико�санітарні аспекти медичної допомоги хворим на позале�

геневий туберкульоз в Україні [Текст] / В. Г. Матусевич [та ін.] //

VIII Конгрес Світової Федерації українських лікарських товариств :

Тез. доп. — Львів, Трускавець, 2000. — С. 14. 

Прогрессирование туберкульоза: иммунологические механизмы,

прогностические критерии [Текст] / Е. Ф. Чернушенко [та ін.] /

Збірник матеріалів науково — практичної конференції "Медико�

соціальні аспекти боротьби з туберкульозом". — Київ, 2001. —

С. 125–126. 

Звіти про НДР:

Вивчити діагностичні можливості шаттл�тесту і лазерної агрего�

метрії у хворих із хронічним легеневим серцем [Текст] : звіт про НДР

(закл.) І.05.03 / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь�

кого АМН України ; керівн. В. М. Петренко ; викон. : В. К. Гаврисюк

[та ін.]. — К., 2005. — 51 с. — Інв. № 0205U006924.

Методичні рекомендації:

Смертність від туберкульозу в Україні та шляхи її зниження

[Текст] : методичні рекомендації / Інститут фтизіатрії і пульмоно�

логії ім. Ф. Г. Яновського АМН України. — Київ, 2007. — 20 с.

Інформаційні листи:

Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії

[Текст] : інформаційній лист / Інститут фтизіатрії і пульмонології

ім. Ф. Г. Яновського АМН України. — Київ, 2008. — 4 с. 

Дисертації:

Валецький, Ю. М. Ефективність ліпостабілу на тлі антимікобакте�

ріальної терапії хворих на вперше діагностований деструктивний

туберкульоз легень [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.26 : за�

хищ. 22.01.99 : затверджена 15.07.99 / Валецький Юрій Мико�

лайович. — К., 1999. — 148 с. 

Автореферати дисертацій: 

Базелюк, О. М. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок,

хворих на активний туберкульоз легень [Текст] : автореф. дис. ...

канд. мед. наук: 14.01.01 / Базелюк Олег Михалович ; Національний

медичний ун�т ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 22 с. 

Стандарти:

ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. За�

гальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1: 2003, IDT) [Текст].

— Взамен ГОСТ 7.1�84, ГОСТ 7.16�79, ГОСТ 7.18�79, ГОСТ 7.34�

81., ГОСТ 7.40�82 ; введ. 2007�07�01. — К. : Держспоживстандарт

України, 2007. — 48 с. (Система стандартів з інформації,

бібліотечної та видавничої справи).

Патенти:

Пат. 76915 UA, МПК А61К 31/198 (2006.01) А61Р 11/06

(2006.01) Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну брон�

хіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну [Текст] / Фещен�

ко Ю. І., Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Ільїнська І. Ф., Матвієнко Ю. О.,

Москаленко С. М., Сідун Г. В. ; заявник Інститут фтизіатрії і пуль�

монології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України. —

№ а 200503501 ; заявл. 14.04.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р.

НОВІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО 

ОПИСУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
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