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ІНФОРМАЦІЯ

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 розділові 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 перераховувати 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 сторінках (журнальні статті, тези доповідей), вказуються номери
сторінок. Після кількості сторінок "с" не ставиться: Укр. пульмонол. 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.
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