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ІНФОРМАЦІЯ
НОВІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО
ОПИСУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

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 побатькові.
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.
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хищ. 22.01.99 : затверджена 15.07.99 / Валецький Юрій Мико
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