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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО
ОПИСУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Бібліографічний опис літературних джерел складається за 
стандартом NLM – National Library of Medicine (Національна 
бібліотека медицини, США).

Основні вимоги
1. Після прізвища ставиться пробіл, між ініціалами розділо-

ві знаки та пробіл не ставляться: Мельник ВМ.
2. Усі елементи в опису пишуться з маленької літери крім 

перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.
3. При наявності більше трьох авторів можна не перерахо-

вувати всіх, а через кому зазначити "та ін".
4. Знаки ";" та ":" не розділяють пробілами з обох боків.
5. Відсутні пробіли в нумерації сторінок: 8–10.
6. У кінці опису ставиться крапка.
7. Для журнальних статей після прізвищ авторів пишеться 

назва публікації, а після публікації назва журналу: (Автор АА. 
Назва публікації. Назва журналу. Рік;Номер:Сторінки.). 

8. Для монографій після прізвищ авторів пишеться назва 
публікації, а після публікації назва міста та видавництва: (Автор 
АА. Назва монографії. Місто: видавництво. Рік;к-ть сторінок с.). 

9. Під час опису монографії, методичних рекомендацій, 
дисертацій та авторефератів дисертацій вказується кількість 
сторінок видання. Після кількості сторінок ставиться "с":  Київ. 
2015;456 с.

10. Під час опису джерела, що видається на певних сторін-
ках (журнальні статті, тези доповідей), вказуються номери 
сторінок. Після кількості сторінок "с" не ставиться:  Укр. пуль-
монол. журн. 2016;94:5–9.

11. За наявності в журналi тому й номера вказуються і том і 
номер (номер вказується в дужках): Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 
1999;34(2):139–146.  

12. За наявності в журналі тільки номеру він вказується також 
в дужках: Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. 
2007;(3):5–14. 

13. Пробіли між роком, томом (номером) та сторінками не 
ставляться: 2012;356:7–14.

14. Під час опису патенту назва патенту пишеться після 
переліку авторів.

15. Тези доповідей, методичні рекомендації, дисертації та 
автореферати дисертацій оформлюються за схемою оформлення 
монографій.

16. Під час опису методичних рекомендацій, дисертацій та 
авторефератів дисертацій, після назви публікації через ":" 
пишеться вид публікації: Николаев ВА. Медико-социальные 
аспекты заболеваемости населения туберкулезом органов 
дыхания на муниципальном уровне и пути ее профилактики в 
современных условиях: автореф. дис. … канд. мед. наук: 
14.01.26.

ПРИКЛАДИ:
Монографії:
Зильбер АП. Этюды респираторной медицины. Москва: 

МЕДпресс-информ. 2007;792 с.

Cush JJ, Kavanaryh A, Stein CM. Pneumatology, diagnosis and 
treatment. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 2005;
300 p.

Журнальні статті:
Гашинова КЮ. Системні прояви та коморбідність у амбула-

торних пацієнтів з ХОЗЛ. Укр. пульмонол. журн. 2013;(2):41–45.
Pietinalho A, Tukiainen P, Haahtela T, et al. The fi nish 

pulmonary sarcoidosis study group. Early treatment of study II 
sarcoidosis improves 5-year pulmonary function. Chest. 
2002;121:24–31. 

Державна служба статистики України, 2016. Охорона здоров’я. 
Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/
publzdorov_u.htm.

Kaner RJ. Smoking increases TGFB1 in lung epithelial lining fl uid 
and modifi es TGFB-related gene expression in smoking-relevant lung 
cells. Am J Respir Crit Care Med. 2013;187:A11003. Available at: http://
www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccmcon ference.2013.187.1_
MeetingAbstracts.A1103

Тези доповідей
Речкина ЕА, та ін. Прогнозирование тяжелого течения 

бронхиальной астмы у детей. Материалы VIII съезда фтизиатров 
и пульмонологов Узбекистана. Ташкент. 2015;259.

Фещенко ЮІ, Гаврисюк ВК, Меренкова ЄО, та ін.  Ідіопатичний 
легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування (проект націо-
нальної угоди). Матер. V З'їзду фтизіатрів і пульмонологів 
України, 6–8 листопада 2013 р. Київ. 2013;26–30.

Методичні рекомендації
Організація виявлення та лікування хворих на хіміорези-

стентний туберкульоз: методичні рекомендації. ДУ «Інститут 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України». 
Київ. 2014;20 с.

Дисертації
Шадріна ОВ. Захворюваність на саркоїдоз органів дихання 

в південному і північному регіонах України, клінічні форми та 
стадії, результати лікування: дис. … канд. мед. наук: 14.01.27. 
Київ. 2015;148 с.

Автореферати дисертацій:
Хайменова ТЮ. Современные подходы к химиотерапии 

больных туберкулезом легких и возможности повышения 
эффективности лечения (клинико-экспериментальное иссле-
дование): автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.00.25. Москва. 
2009;18 с. 

Патенти:
Фещенко ЮІ, Яшина ЛО, Ігнатьєва ВІ, та ін. Спосіб лікування 

хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із застосу-
ванням ацетилцистеїну. Пат. 76915 UA, МПК А61К 31/198 
(2006.01) А61Р 11/06 (2006.01); заявник Інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук 
України. № а 200503501; заявл. 14.04.2005; опубл. 15.09.2006, 
Бюл. № 9, 2006 р.


