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Загальні  відомості  про ДСТУ ГОСТ 7.1:2006  та  ДСТУ 8302:2015 

Будь-який бібліографічний список літератури складається з бібліографічних описів окремих документів. 

Порядок оформлення,  загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа, його частини або 

групи документів регламентується Національним стандартом  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. СИСТЕМА СТАНДАРТІВ З 

ІНФОРМАЦІЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ 

ОПИС. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ.   

Цей стандарт не розповсюджується на бібліографічні посилання. 

Будь-яка наукова публікація, чи то дисертація, чи книга, чи стаття, в якій є посилання на першоджерела, 

обов’язково містить список використаних джерел (перелік посилань), який  може бути оформлений за вибором автора  

згідно з Національним стандартом ДСТУ 8302:2015. ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНЕ 

ПОСИЛАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ,  або одним зі стилів з рекомендованого 

переліку стилів оформлення списку наукових публікацій (С. 35). 

  ДСТУ 8302:2015. ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. ЗАГАЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ установлює основні види бібліографічних посилань, загальні 

положення щодо їхнього складу та структури, а також правила складання та розміщування в документах. 

Бібліографічне посилання призначено для ідентифікування, загальної характеристики та пошуку документа,  

         що є об’єктом бібліографічного посилання. 

 

 

 

http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_7-1_2006.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_7-1_2006.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_7-1_2006.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_8302_2015.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_8302_2015.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_8302_2015.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_8302_2015.pdf
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Елементи бібліографічного запису (заголовок і бібліографічний опис) та знаки пунктуації в бібліографічному 

посиланні подають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 7.80:2007 з урахуванням ТАКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ: 

• у заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, при цьому імена 

цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про відповідальність (за навскісною рискою) не 

повторюють; 

• за потреби у заголовку бібліографічного запису позатекстового посилання можна зазначити більше ніж три 

імені авторів; 

• замість знака «крапка і тире» («.-»), який розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному 

посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка»; 

• відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки; 

• після назви дозволено не зазначати загального призначення матеріалу («Текст», «Електронний ресурс» 

тощо); 

• у складі вихідних даних дозволено не подавати найменування (ім’я) видавця; 

• у складі відомостей про фізичну характеристику документа можна зазначати або його загальний обсяг 

(наприклад: 285 с.), або номер сторінки, на якій подано об’єкт посилання (наприклад: С. 19); 

• дозволено не наводити відомостей про серію та Міжнародний стандартний номер (ISBN, ISMN, ISSN); 

• в усіх елементах бібліографічного опису (за винятком основної назви документа й відомостей, що належать 

до назви та містять одне слово) дозволено скорочувати окремі слова та словосполучення згідно з 

ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в 

українській мові. Загальні вимоги та правила,   

ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення 

заголовків і слів у заголовках публікацій,   

ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 

запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами,   

http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3582_2013.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3582_2013.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/gost_7-88_2003.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/gost_7-88_2003.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/gost_7-11_2004.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/gost_7-11_2004.pdf
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ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила; 

• у бібліографічних посиланнях на складник документа у формі аналітичного бібліографічного опису 

розділовий знак «дві навскісні риски» («//») можна замінювати крапкою, в відомості про документ (його 

назву), в якому розміщено складник, виділяти шрифтом  (наприклад, курсивом); 

• за місцем розташування в документі розрізняють такі бібліографічні посилання – внутрішньотекстове, 

підрядкове, позатекстове; 

• внутрішньотекстове бібліографічне посилання застосовують, якщо значну частину відомостей про об’єкт 

посилання внесено до тексту документа; 

• підрядкове бібліографічне посилання на джерела інформації використовують за умов, якщо всередині 

тексту документа його розмістити неможливо або небажано, щоб не переобтяжувати текст та не 

ускладнювати його читання; 

• позатекстове бібліографічне посилання використовують переважно у наукових виданнях у разі 

багаторазових посилань на одні й ті самі документи задля повторного подання однакових бібліографічних 

записів або через їхню велику кількість, або за браком місця для підрядкових посилань; 

• позатекстові бібліографічні посилання наводять як перелік бібліографічних записів і розміщують 

наприкінці основного тексту (або після заключної статті, післямови, коментарів – за їх наявності) документа 

або його складника (зазначаючи, наприклад «Список бібліографічних посилань»); 

• сукупність позатекстових бібліографічних посилань, оформлених як перелік бібліографічних записів, не 

можна вважати бібліографічним списком чи покажчиком, що мають самостійне значення як бібліографічні 

посібники;  

Проте текст документа можна пов'язувати знаками виноски з бібліографічним списком використаної 

літератури.  

 

 

 

http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/gost_7-12_93.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/gost_7-12_93.pdf
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ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ  
Книга одного автора  

 

                 
 

 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник : рек. МОНУ / В. М. Лапін. - 8-ме вид., 

перероб. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. 
 

Для переліку 

посилань 

          

         Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник : рек. МОНУ. 8-ме вид., перероб. і 

доп.  Київ : Знання, 2013. 335 с. 
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Книга двох авторів 
 

          
     

 
 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навчальний 

посібник для студ. вищ. навч. закл. : рек. МОНУ / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2013. – 178 с. 
 

Для переліку 

посилань 

          

         Галасюк С. С., Нездоймінов С. Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : 

навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. : рек. МОНУ. Київ : Центр учбової літератури, 2013.  

178 с. 
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Книга трьох авторів 
 

         
 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Шейко М. В. Культурологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, 

Ю. П. Богуцький, Е. В. Германова де Діас. – Київ : Знання, 2012. – 494 с. 
 

Для переліку 

посилань 

          

         Шейко М. В., Богуцький Ю. П., Германова де Діас Е. В. Культурологія : навчальний посібник для 

студ. вищ. навч. закл. Київ : Знання, 2012.  494 с. 
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Книга чотирьох авторів 
 

        
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Матеріалознавство: практикум : навчальний посібник / А. Д. Коваль, С. Б. Бєліков, І. М. Лазечний, 

Л. П. Степанова ; під заг. ред. А. Д. Коваля. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 146 с. 
 

Для переліку 

посилань 

          

          Коваль А. Д., Бєліков С. Б., Лазечний І. М., Степанова Л. П. Матеріалознавство : практикум : 

навчальний посібник. Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. 146 с. 
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Книга п’ятьох чи більше авторів  
 

         
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

         Інтелектуальні технології комп'ютерного планування та моделювання в медичній діагностиці, 

лікуванні та реабілітації : навчальний посібник / С. В. Павлов, О. Г. Аврунов, В. Вуйцік [та ін.] ; 

Вінницький національний технічний університет ; за ред. С. В. Павлова, О. Г. Авруніна, О. В. Грушка. - 

Житомир : Євро-Волинь, 2021. - 202 с. 

Для переліку 

посилань 

          

         Інтелектуальні технології комп'ютерного планування та моделювання в медичній діагностиці, 

лікуванні та реабілітації : навчальний посібник / С. В. Павлов та ін. ; за ред. С. В. Павлова та ін. 

Житомир : Євро-Волинь, 2021. 202 с. 
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Під назвою  

              
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Інформаційний путівник для студентів та випускників вищих навчальних закладів з питань 

працевлаштування / підготували : А. В. Іванченко, А. В. Катаєва, В. В. Кузьмін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 

2013. – 92 с. 
 

Для переліку 

посилань 

          

         Інформаційний путівник для студентів та випускників вищих навчальних закладів з питань 

працевлаштування / підготували : А. В. Іванченко, А. В. Катаєва, В. В. Кузьмін.  Запоріжжя : ЗНТУ, 

2013. 92 с. 
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Довідник  
 

                       
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Кіндер Г. Всесвітня історія: dtv-Atlas : довідник ; пер. з нім. / Г. Кіндер, В. Хільгеман, М. Гергт ; 

худож. Г. і Р. Букор, В. Вільдермут ; наук. ред. пер. О. Ф. Іванов. – Київ : Знання-Прес, 2007. - 664 с.  
 

Для переліку 

посилань 

          

         Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія: dtv-Atlas : довідник ; пер. з нім. / худож.  

Г. і Р. Букор, В. Вільдермут ; наук. ред. пер. О. Ф. Іванов. Київ : Знання-Прес, 2007. 664 с.  
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Словник  
 

        
 

 
 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. академіка Ю. С. Шемшученка. - Київ : 

Юридична думка, 2007. – 992 с. 
 

Для переліку 

посилань 

          

         Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. академіка Ю. С. Шемшученка. Київ : 

Юридична думка, 2007. 992 с. 
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Стандарт  

 
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         ДСТУ ISO 9000:2007. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. – (Системи управління якістю). 

або 

         Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT):ДСТУ ISO 9000:2007. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. – (Системи управління якістю). 
 

Для переліку 

посилань 

         ДСТУ ISO 9000:2007. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT).  Київ : 

Держспоживстандарт України, 2008. 29 с. (Системи управління якістю). 

або 

         Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT):ДСТУ ISO 9000:2007.  Київ : 

Держспоживстандарт України, 2008. 29 с. (Системи управління якістю). 
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Патент  
 

 
         

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

         Пат. 66702 Україна, МПК С 22 С 23/00. Біодеградуючий ливарний сплав на основі магнію для 

остеосинтезу / С. Б. Бєліков, Ю. М. Колесник, В. І. Великий та ін. ; заявник та патентовласник Публічне 

акціонерне товариство «Мотор Січ». – заявл. 10.01.2012, опубл., Бюл. № 1. 

або 

         Біодеградуючий ливарний сплав на основі магнію для остеосинтезу : пат. 66702 Україна : 

МПК С 22 С 23/00 / С. Б. Бєліков, Ю. М. Колесник, В. І. Великий та ін. ; заявник та патентовласник 

Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ». – заявл. 10.01.2012, опубл.,  Бюл. № 1. 
 

Для переліку 

посилань 

         Пат. 66702 Україна, МПК С 22 С 23/00. Біодеградуючий ливарний сплав на основі магнію для 

остеосинтезу. заявл. 10.01.2012, опубл., Бюл. № 1. 

або 

         Біодеградуючий ливарний сплав на основі магнію для остеосинтезу : пат. 66702 Україна : 

МПК С 22 С 23/00. заявл. 10.01.2012; опубл., Бюл. № 1. 
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Багатотомне видання в цілому 

         
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Політична історія України: ХХ століття : у 6 т. / ред. : І. Ф. Курас та інш. – Київ : Генеза, 2002-2003.  

Для переліку 

посилань 

          

         Політична історія України: ХХ століття : у 6 т. / за ред. І. Ф. Курас та інш. Київ : Генеза, 2002-2003.  
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Окремий том багатотомного видання  
 

         
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Політична історія України: ХХ століття : у 6 т. / ред. : І. Ф. Курас (голова) та інш. Т. 2.  Революція в 

Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В. Ф. Верстюк, В. Ф. Солдатенко ; ред. :  

І. Ф. Курас. – Київ : Генеза, 2003. – 488 с. 
 

Для переліку 

посилань 

 

         Політична історія України: ХХ століття : у 6 т. / за ред. І. Ф. Курас (голова) та інш. Т. 2. Верстюк 

В. Ф., Солдатенко В. Ф. Революція в Україні : політико-державні моделі та реалії (1917-1920). Київ : 

Генеза, 2003. 488 с.  
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Автореферат дисертації  

      
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

       

         Лоза К. М. Вплив модифікування та термічної обробки на формування структури і властивостей 

вторинного поршневого сплаву АЛ25 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01  / Лоза Костянтин 

Миколайович. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 17 с. 
 

Для переліку 

посилань 

         Лоза К. М. Вплив модифікування та термічної обробки на формування структури і властивостей 

вторинного поршневого сплаву АЛ25 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01.  Запоріжжя : ЗНТУ, 

2012. 17 с. 
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Дисертація  
 

        
 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

         Дегтяренко П. Г. Напружено-деформований стан та чисельне моделювання силових конструкцій 

аерокосмічного машинобудування : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.02.04 / Дегтяренко Павло 

Глібович ; наук. керівник  В. З. Грищак. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 163 с. 
 

Для переліку 

посилань 

         Дегтяренко П. Г. Напружено-деформований стан та чисельне моделювання силових конструкцій 

аерокосмічного машинобудування : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.02.04. Запоріжжя :  

НУ «Запорізька політехніка», 2021. 163 с. 
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Стаття з журналу  
 

       
 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

 

         Огай М. Освітні траєкторії населення та їх вплив на професійну мобільність  / М. Огай,  

Н. Романчук // Україна: аспекти праці. - 2014. - № 5. - С. 20-27. 
 

Для переліку 

посилань 

  

         Огай М.,  Романчук Н. Освітні траєкторії населення та їх вплив на професійну мобільність.  

Україна: аспекти праці. 2014. № 5. С. 20-27. 
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Стаття зі збірника  
 

         
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

 

         Хрусталева М. С. Досвід застосування психографічної методики до визначення особистого 

ставлення до військового обов’язку / М. С. Хрусталева // Суспільство і особистість у сучасному 

комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 квітня  

2018 р. - Дніпро, 2018. - С. 325-329. 
 

Для переліку 

посилань 

         Хрусталева М. С. Досвід застосування психографічної методики до визначення особистого 

ставлення до військового обов’язку. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 квітня 2018 р. Дніпро, 2018. С. 325-329. 
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Електронний ресурс : книга  

 
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

 

         Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. - Електронні 

дані. - 3-є вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 с. - Режим доступу: 

https://www.twirpx.com/file/412238/. - Назва з екрана. - Дата звернення: 27.05.2019. 
 

Для переліку 

посилань 

          Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник. 3-є вид., перероб. та доп. Київ : 

Центр учбової літератури, 2008. 272 с. URL: https://www.twirpx.com/file/412238/ (дата звернення: 

27.05.2019). 
 

https://www.twirpx.com/file/412238/
https://www.twirpx.com/file/412238/
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Електронний ресурс : книга  
 

 
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

 

      Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - 

Електронні дані. - Київ : Книга, 2005. - 528 с. - Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/185874/. –  

Назва з екрана. - Дата звернення: 27.05.2019. 
 

Для переліку 

посилань 

    Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції  : підручник. Київ : Книга, 2005. 528 с. 

URL: http://www.twirpx.com/file/185874/. (дата звернення: 27.05.2019).  
 

http://www.twirpx.com/file/185874/
http://www.twirpx.com/file/185874/
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Електронний ресурс : стаття з журналу 
 

 
 

 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

         Brylystyi V. Investigation of energy characteristics of the electromechanical control system of 4-drive 

electric vehicle / V. Brylystyi. - Electronic data // Electrical Engineering and Power Engineering. – 2022. – № 2. – 

Mode of access: http://ee.zntu.edu.ua/article/view/259839. - Title from the screen. - Date of the application: 

08.03.2023. 

Для переліку 

посилань 

         Brylystyi V. Investigation of energy characteristics of the electromechanical control system of 4-drive 

electric vehicle. Electrical Engineering and Power Engineering. 2022. (№ 2). URL: 

http://ee.zntu.edu.ua/article/view/259839. (date of the application: 08.03.2023).  
 

http://ee.zntu.edu.ua/article/view/259839
http://ee.zntu.edu.ua/article/view/259839
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Електронний ресурс : сайт  

 

 
 

Для 

бібліографічного 

списку 

літератури 

        Міністерство освіти України : [сайт]. - Електронні дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua. - 

Назва з екрана. - Дата звернення: 09.03.2023. 
 

Для переліку 

посилань 

      Міністерство освіти України. URL: https://mon.gov.ua/ua. (дата звернення: 09.03.2023).  
 

 

https://mon.gov.ua/ua
https://mon.gov.ua/ua
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ЗРАЗОК БІБЛІОГРАФЧНОГО СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ  за  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
 

Список літератури 

 

1.       Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. 

академіка Ю.С.Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2007. – 

992 с. 

 

2.       Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та 

екскурсійної діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. 

навч. закл. : рек. МОНУ / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 178 с. 

 

3.       Дегтяренко П. Г. Напружено-деформований стан та чисельне 

моделювання силових конструкцій аерокосмічного 

машинобудування : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.02.04  

/ Дегтяренко Павло Глібович ; наук. керівник  В. З. Грищак. - 

Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 163 с. 

 

4.       ДСТУ ISO 9000:2007. Основні положення та словник 

термінів (ISO 9000:2005, IDT). – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2008. – 29 с. – (Системи управління якістю). 

 

5.            Інтелектуальні технології комп'ютерного планування та 

моделювання в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації : 

навчальний посібник / С. В. Павлов, О. Г. Аврунов, В. Вуйцік 

[та ін.] ; Вінницький національний технічний університет ; за 

ред. С. В. Павлова, О. Г. Авруніна, О. В. Грушка. - Житомир : 

Євро-Волинь, 2021. - 202 с. 
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6.       Інформаційний путівник для студентів та випускників вищих 

навчальних закладів з питань працевлаштування / підготували :  

А. В. Іванченко, А. В. Катаєва, В. В. Кузьмін. – Запоріжжя : 

ЗНТУ, 2013. – 92 с. 

 

7.       Кіндер Г. Всесвітня історія: dtv-Atlas : довідник ; пер. з нім. 

/ Г. Кіндер, В. Хільгеман, М. Гергт ; худож. Г. і Р. Букор,  

В. Вільдермут ; наук. ред. пер. О. Ф. Іванов. – Київ : Знання-

Прес, 2007. – 664 с. 

 

8.        Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : 

підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - Електронні дані. - Київ : 

Книга, 2005. - 528 с. - Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/file/185874/. - Назва з екрана. - Дата 

звернення: 27.05.2019. 

 

9.       Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. 

посібник : рек. МОНУ / В. М. Лапін. - 8-ме вид., перероб. і 

доп. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. 

 

10.       Лоза К. М. Вплив модифікування та термічної обробки на 

формування структури і властивостей вторинного поршневого 

сплаву АЛ25 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01  /  

Лоза Костянтин Миколайович. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 17 с. 

 

11.        Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний 

посібник / С. Д. Максименко. - Електронні дані. - 3-є вид., 

перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 272 с. 

- Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/412238/. - Назва з 

екрана. - Дата звернення: 27.05.2019. 

 

http://www.twirpx.com/file/185874/
https://www.twirpx.com/file/412238/
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12.        Матеріалознавство: практикум : навчальний посібник 

/ А. Д. Коваль, С. Б. Бєліков, І. М. Лазечний, Л. П. Степанова ; 

під заг. ред. А. Д. Коваля. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 146 с. 

 

13.       Міністерство освіти України : [сайт]. - Електронні дані. – 

Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua. - Назва з екрана. - Дата 

звернення: 09.03.2023. 

 

14.       Огай М. Освітні траєкторії населення та їх вплив на 

професійну мобільність  / М. Огай, Н. Романчук // Україна: 

аспекти праці. - 2014. –  № 5. - С. 20-27. 

 

15.       Пат. 66702 Україна, МПК С 22 С 23/00. Біодеградуючий 

ливарний сплав на основі магнію для остеосинтезу /  

С. Б. Бєліков, Ю. М. Колесник, В. І. Великий та ін. ; заявник та 

патентовласник Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ». 

– заявл. 10.01.2012, опубл.,  Бюл. № 1. 

 

16.       Політична історія України: ХХ століття : у 6 т. / за ред. 

І. Ф. Курас та інш. Київ : Генеза, 2002-2003. 

 

17.       Політична історія України: ХХ століття : у 6 т. / за ред.  

І. Ф. Курас (голова) та інш. Т. 2. Революція в Україні: політико-

державні моделі та реалії (1917-1920) / В. Ф. Верстюк, 

В. Ф. Солдатенко ; ред. : І. Ф. Курас. – Київ : Генеза, 2003. –  

488 с. 

 

https://mon.gov.ua/ua
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18.       Хрусталева М. С. Досвід застосування психографічної 

методики до визначення особистого ставлення до військового 

обов’язку / М. С. Хрусталева // Суспільство і особистість у 

сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 квітня  

2018 р. - Дніпро, 2018. - С. 325-329. 

 

19.       Шейко В. М. Культурологія : навчальний посібник для студ. 

вищ. навч. закл. : рек. МОНУ / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, 

Е. В. Германова де Діас. – Київ : Знання, 2012. – 494 с. 

 

20.       Brylystyi V. Investigation of energy characteristics of the 

electromechanical control system of 4-drive electric vehicle  

/ V. Brylystyi. - Electronic data // Electrical Engineering and Power 

Engineering. – 2022. – № 2. – Mode of access: 

http://ee.zntu.edu.ua/article/view/259839. - Title from the screen. - 

Date of the application: 08.03.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ee.zntu.edu.ua/article/view/259839
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ЗРАЗОК СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (ПЕРЕЛІКУ ПОС ИЛАНЬ)   

за  ДСТУ8302:2015 
 

1.      Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. 

академіка Ю. С. Шемшученка.  Київ : Юридична думка, 2007.  

992 с. 

 

2.      Галасюк С. С., Нездоймінов С. Г. Організація туристичних 

подорожей та екскурсійної діяльності : навчальний посібник 

для студ. вищ. навч. закл. : рек. МОНУ. Київ : Центр учбової 

літератури, 2013. 178 с. 

 

3.      Дегтяренко П. Г. Напружено-деформований стан та чисельне 

моделювання силових конструкцій аерокосмічного 

машинобудування : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.02.04. 

Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 163 с. 

 

4.       ДСТУ ISO 9000:2007. Основні положення та словник 

термінів (ISO 9000:2005, IDT).  Київ : Держспоживстандарт 

України, 2008. 29 с. (Системи управління якістю). 

 

5.       Інтелектуальні технології комп'ютерного планування та 

моделювання в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації : 

навчальний посібник / С. В. Павлов та ін. ; за ред. С. В. Павлова 

та ін. Житомир : Євро-Волинь, 2021. 202 с. 
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6.      Інформаційний путівник для студентів та випускників вищих 

навчальних закладів з питань працевлаштування / підготували : 

А. В. Іванченко, А. В. Катаєва, В. В. Кузьмін.  Запоріжжя : 

ЗНТУ, 2013. 92 с. 

 

7.       Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія: dtv-Atlas 

: довідник ; пер. з нім. / худож. Г. і Р. Букор, В. Вільдермут ; 

наук. ред. пер. О. Ф. Іванов. Київ : Знання-Прес, 2007. 664 с.  

 

8.      Коваль А. Д., Бєліков С. Б., Лазечний І. М., Степанова Л. П.  

Матеріалознавство: практикум : навчальний посібник. 

Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. 146 с. 

 

9.      Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія: мислителі, ідеї, 

концепції : підручник. Київ : Книга, 2005. 528 с. URL: 
http://www.twirpx.com/file/185874/ (дата звернення: 27.05.2019).  

 

10.      Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник 

: рек. МОНУ. 8-ме вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2013.  

335 с. 

 

11.      Лоза К. М. Вплив модифікування та термічної обробки на 

формування структури і властивостей вторинного поршневого 

сплаву АЛ25 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01.  

Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. 17 с. 

 

http://www.twirpx.com/file/185874/
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12.      Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний 

посібник. 3-є вид., перероб. та доп. Київ : Центр учбової 

літератури, 2008. 272 с. URL 

: https://www.twirpx.com/file/412238/ (дата звернення: 

27.05.2019). 

 

13.        Міністерство освіти України. URL: https://mon.gov.ua/ua 

(дата звернення: 09.03.2023). 

 

14.       Огай М.,  Романчук Н. Освітні траєкторії населення та їх 

вплив на професійну мобільність. Україна: аспекти праці. - 

2014. № 5. С. 20-27. 

 

15.       Пат. 66702 Україна, МПК С 22 С 23/00. Біодеградуючий 

ливарний сплав на основі магнію для остеосинтезу. заявл. 

10.01.2012; опубл. Бюл. № 1. 

 

16.      Політична історія України: ХХ століття : у 6 т. / за ред.   

І. Ф. Курас та інш. Київ : Генеза, 2002-2003.  

 

17.      Політична історія України: ХХ століття : у 6 т. / за ред.     

І. Ф. Курас (голова) та інш. Т. 2. Верстюк В. Ф., Солдатенко 

В. Ф. Революція в Україні : політико-державні моделі та реалії 

(1917-1920). Київ : Генеза, 2003. 488 с.  

 

https://www.twirpx.com/file/412238/
https://mon.gov.ua/ua
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18.       Хрусталева М. С. Досвід застосування психографічної 

методики до визначення особистого ставлення до військового 

обов’язку. Суспільство і особистість у сучасному 

комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 9-10 квітня 2018 р. Дніпро, 2018.  
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