
Наукова бібліографія: практикум 
 

Дисципліна «Наукова бібліографія» передбачає вивчення правил оформлення 
списків використаних джерел у дисертаційних роботах, бібліографічних посилань у 
наукових статтях відповідно до вимог, які існують  в європейському глобалізованому  
науковому просторі.  
Мета курсу: сприяння  формуванню науково-бібліографічної культури аспірантів, 
набуття навичок складання бібліографічних описів різних видів видань відповідно до 
вимог чинного національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, 
бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», міжнародного 
стандарту «ISO 690:2010. Information and documentation – Guidelines for bibliographic 
references and citations to information resources», різних міжнародних стилів 
оформлення бібліографічних посилань у наукових статтях в зарубіжних виданнях 
(MLA (Modern Language Association) style; APA (American Psychological Association) 
style; Chicago/Turabian style; Harvard style; ACS (American Chemical Society) style; AIP 
(American Institute of Physics) style; AMS (American Mathematical Society) style); 
ознайомлення з українськими та міжнародними системами складання 
бібліографічних описів. 
Структура курсу: курс складається із двох змістових модулів. У першому 
змістовому модулі аспіранти вивчають вимоги до складання бібліографічного опису у 
списку використаних джерел до наукових робіт відповідно до вимог українських 
національних стандартів. Другий змістовий модуль присвячено розгляду 
особливостей оформлення бібліографічних посилань за міжнародними стандартами, 
стилями цитування, правил транслітерації латиницею бібліографічних описів 
українськомовних та російськомовних наукових джерел при публікації наукових 
статей у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, 
Web of Science та інших. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 
знати: 

• загальні вимоги до складання однорівневого бібліографічного опису: 
використання скорочень, малої та великої літер, приписаної пунктуації, основні 
відмінності чинного стандарту від радянського ГОСТ 7.1-84; 

• вимоги до складання багаторівневого бібліографічного опису (багатотомних, 
серіальних видань) та аналітичного бібліографічного опису (статей у журналах, 
розділів в книгах); 

 особливості складання бібліографічного опису електронних ресурсів різних 
видів (статті на веб-сайтах, електронні версії книжкових видань, дописи у 
соціальних мережах, відеороліки з yutube тощо), аудіо-, відеовидань, архівних 
джерел;  

 cпецифіку складання бібліографічних описів до наукових статей в журналах, що 
індексуються міжнародними наукометричними базами даних. 

уміти: 
• складати бібліографічний опис різних видів документів (книжкових та 

періодичних видань, статей із газет і журналів, електронних ресурсів тощо) 
відповідно до вимог національного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006), 
міжнародного стандарту ISO 690:2010 та основних зарубіжних стилів цитування 
(MLA style; APA style; Chicago/Turabian style; Harvard style); 

• оформлювати бібліографічні описи різних видів документів відповідно до 
галузевих міжнародних стилів цитування (ACS (American Chemical Society) style; 
AIP (American Institute of Physics) style; AMS (American Mathematical Society) 
style); 

• використовувати українські та міжнародні  автоматизовані системи для 
складання бібліографічних описів. 



Місце у структурно-логічній схемі дисциплін: ДВА.3.01, викладається на ІІ 
році навчання.  

Кількість кредитів: 4. 
Форма контролю: іспит. 


