Складання
бібліографічного запису
Зав. відділу наукової підготовки
державних бібліографічних покажчиків
Книжкової палати України імені Івана Федорова
Ольга Устіннікова

Перелік стандартів
ДСТУ
ГОСТ
7.80:2007
(ГОСТ
7.80—2000,
ІДТ).
Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та
правила складання
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1—2003, ІДТ). Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання
ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів і
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та
правила
ГОСТ 7.12―93 Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила
ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО832:1994), МОД; ISO
832:1994, МОД). Бібліографічний запис. Скорочення слів і
словосполук, поданих іноземними європейськими мовами

Перелік приписаних джерел інформації
Заголовок бібліографічного Книга в цілому
запису
Зона назви та відомостей
про відповідальність

Титульна сторінка одинарного титульного аркуша
або основна титульна сторінка та контртитул
розворотного титульного аркуша

Зона видання

Титульний аркуш (який містить титульну й інші
сторінки, що їй передують та зворот титульного
аркуша), остання сторінка книги з
надвипускними та випускними даними

Зона вихідних даних

Титульний аркуш (який містить титульну й інші
сторінки, що їй передують та зворот титульного
аркуша), остання сторінка книги з
надвипускними та випускними даними

Зона фізичної
характеристики

Книга в цілому

Зона серії

Книга в цілому

Мова опису
рум.
Culegere de texte şi însărcinări la limba Română : pentru
clasa a 9-a a institutiilor de învătământ general din Ucraina
cu limba română de predare / Evdochia Manoil. — Cernăuti
: Теhnodruc, 2006. — 59 р. — ISBN 966-8658-28-0.
угор.
Etika : tankönyv a magyar tanítási nuelvű középiskolák
osztálya számára / O. Danilevszka, O. Pometun. — Csernyivci
: Bukrek, 2006. — 189, [1] s. — ISBN 966-399-045-7.

Приписані знаки пунктуації та
математичні знаки
.
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крапка
кома
двокрапка
крапка з комою
навскісна риска
дві навскісні риски
круглі дужки
квадратні дужки
знак плюс
знак рівності

Схема повного бібліографічного
запису
Заголовок запису. Основна назва : відомості, що відносяться до
назви / відомості про відповідальність. — Відомості про видання. —
Місце видання : видавець, рік видання. — Обсяг видання : інші
відомості про фізичну характеристику + супровідний матеріал. —
(Основна назва серії / відомості про відповідальність, що
відносяться до серії, ISSN чи ISBN серії ; номер випуску серії.
Основна назва підсерії / відомості про відповідальність, що
відносяться до підсерії, ISSN чи ISBN підсерії ; номер випуску
підсерії). — ISBN.

Схема бібліографічного запису з
наведенням лише обов'язкових елементів
Заголовок запису. Основна назва / відомості про
відповідальність. — Відомості про видання. —
Місце видання : видавець, рік видання. — Обсяг
видання + супровідний матеріал. — (Основна назва
серії / відомості про відповідальність, що
відносяться до серії ; номер випуску серії) . — ISBN.

Приклад бібліографічного запису
(повний)

Коренівський Д. Г. Стійкість розв'язків систем різницевих
рівнянь при стохастичних збуреннях їх коефіцієнтів :
алгебраїчні критерії [Текст] / Д. Г. Коренівський ; НАН
України, Ін-т математики. — Київ : Ін-т математики,
2010. — 211 с. : портр. ; 22 см. — (Математика та її
застосування, lSBN 966-02-2571-7) (Праці / Ін-т
математики НАН України ; т. 82). — Частина тексту англ.
— Бібліогр. с. 183—200 (194 назви). — Імен. покажч. с.
201—204. — ISBN 978-966-02-5693-4

Приклад бібліографічного запису з
наведенням лише обов'язкових
елементів
Коренівський Д. Г. Стійкість розв'язків систем різницевих
рівнянь при стохастичних збуреннях їх коефіцієнтів :
алгебраїчні критерії / Д. Г. Коренівський. — Київ : Ін-т
математики, 2010. — 211 с. — (Математика та її
застосування, lSBN 966-02-2571-7) (Праці / Ін-т математики
НАН України ; т. 82). — ISBN 978-966-02-5693-4

Запис під заголовком, що містить ім’я особи
Мамецький В. Тепло долонь : поезія / Володимир Мамецький
Петрів О. В. Володимир Винниченко: філософський дискурс / Оксана Петрів
Мойсеєва О. Є.

Психологія агресії вікові та генетичні виміри : навч.-метод. посіб. / Олена
Евгеніївна Мойсеєва
Рибчук А. В. Глобальна виробнича інфраструктура світового господарства
теорія і практика : монографія / Рибчук Анатолій Васильович

Халецька А. А. Стислий конспект лекцій з курсу "Організація праці
менеджера" / Халецька А. А., Канюка О. Г.
Глухов О. З. Наукові основи відновлення трав’яних фітоценозів у степовій
зоні України / О. З. Глухов, О. М. Шевчук, Т. П. Кохан

Мицик Ю. А. Чую ваш голос : родоводи надпорізьких сіл Волоського й
Майорки Дніпропетр. обл. / о. Юрій Мицик, Микола Чабан, Леонід
Добрянський

Вибір основної назви

У виданні
Сучасна українська літературна мова
Морфологія

В описі
Сучасна українська літературна мова

Українці Татарстану
Вербиченька

Вербиченька

Вінницька область
ТУРИСТИЧНА КАРТА

Вінницька область

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ
ДОВІДНИК
МИТЦІ РІВНЕНЩИНИ

Митці Рівненщини

Складання бібліографічного опису під
тематичною або типовою назвою
Малюк Цахес
Давні легенди британських земель
Арії, романси, пісні
Зібрання творів
Драматичні твори
Казки
Хорові твори

Складання бібліографічного опису під
назвою, що містить ім’я особи або назву
установи
Артемій Ведель
Володимир Винниченко — художник
Національний
музей
декоративного мистецтва

українського

народного

Шамрай Микола Григорович — доктор історичних наук,
професор. Вибрані твори

Листи Андрія Гнатишина до Осипа Гридового

Альтернативна назва

Інший світ, або Етнічність у дії: канадська українськість
кінця двадцятого століття
Space zone, or The quest for Cleopatra

Складна назва

Категорія стану. Функціональна модель
Країнознавство. Країни Європи
Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові
підписи з доповненням.
Аукціон "Українська альтернатива. ХХ", 10.04.2010.
Передаукціонна виставка, 25.03.—9.04.2010

Інша назва
За сестрою : Козацька помста
Ясна зірниця світова : Богданів марш
Зоряниця : (Язицька зірка-чарівниця)

Паралельна назва
Fundamental tеrms and concepts in mechanics of materials
English-Russian-Ukrainian lexicon = Основные понятия
механики материалов англо-русско-украинский словарь =
Основні поняття механіки матеріалів англійсько-російськоукраїнський словник
Зовнішня торгівля України = Внешняя торговля Украины =
Ukraine’s foreign trade
Буюк-Ламбатская сказка = Буюк-Ламбат масалы
Viaţa culturală a satului Pătrăuţii de Jos = Культурне життя
Нижніх Петрівців

Розділові знаки в назві
Світ Сходу. Філософія: минуле, теперішнє, майбутнє
Наукові праці у галузях: державного управління, історії,
філософії, права; медицини; техніки
Історія — ментальність — ідентичність
Усі готові домашні роботи + золоті пояснення +
аудіоуроки
А я залишаюся в літі...
"Захід є захід, а схід то є схід, і з місця вони не зійдуть"

Відомості, що відносяться до назви

Дивні божі тварини : оповід. для дітей мол. шк. віку :
пер. з англ.
Інформатика : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. :
10-й кл. : рівень стандарту
В країні журавлів : новели, етюди, оповідання
Поляков Микола Вікторович : біобібліогр. покажч. : (до
60-річчя від дня народження)
Практикум з ендокринологїї : (клініко-лаборатор.
обстеження хворого) : (навч. посіб. для студ. вищ. мед.
навч. закл. ІV рівня акредитації)

Розділові знаки у відомостях, що
відносяться до назви

Основи гірничого виробництва : видобування нафти,
газу та твердих корисних копалин
Метажанр как феномен культуры : мистерия — литургия
— опера-"мистерия"
Великий українець із Тернопілля : Ярослав Стецько:
життєвий шлях провідника ОУН

Відомості про відповідальність

/ Ф. Бутинець, М. Добія, Я. Степневський ; за ред.: Ф. Ф. Бутинця
[та ін.] ; Житомир. держ. технол. ун-т.
/ [упоряд.: Д. М. Федака, І. Ю. Яцканин ; передм. та нариси про авт.
Д. М. Федака]
/ Воронкова А. Е., Лежепьокова В. Г., Свірідова О. В., Погрелов Ю.
С. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля.
/ [О. П. Гілета та ін.]
/ О. В. Гісем, О. О. Мартинюк, [О. Ф. Трухан]
/ Гавріна С. Є. [та ін. ; ред.-консультант Успенська Т. Ю.] ; худож.
Лук’янов А. Н.

Імена авторів у відомостях про
відповідальність
/ Карло Коллоді ; пер. з італ. Ю. Авдєєв ; передм.
Б. Чайковського ; малював І. Вишинський
/ Володимир Захар'єв, Віталій Моздір
/ Карнаух Андрей Леонидович
/ Іван Маркович Пилипчук
/ Ернст Теодор Амадей Гофман ; [пер. Є. О. Поповича ;
худож. Є. О. Шилєніна]
/ Ґабріеле Д'аннунціо ; пер. з італ. В. Шовкуна ; [передм.
та прим. О. Є.-Я. Пальховської]

Назви організацій у відомостях про
відповідальність
/ Київ. ун-т ринк. відносин, Міжнар. ун-т фінансів
/ Ін-т дистанц. навчання Нац. ун-ту "Львів. політехніка"
/ М-во охорони здоров’я України, Центр. метод. каб. з вищ.
мед. освіти, Буковин. держ. мед. ун-т
/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг.
мовознавства і класич. філології
/ Київ. нац. екон. ун-т [та ін.]
/ Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Каф. теорії і
практики інозем. мов], Каф. проф. освіти та комп'ютер.
технологій
/ [Ін-т історії України НАН України та ін.]
/ Ін-т укр. мови НАН України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т
економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. укр. та інозем. мов

Зона видання
. — 4-та ред.
. — 2-ге вид., перероб. та допов.
. — 3-тє укр. допов. вид.
. — 7-ме стер. вид.
. — 10-е изд., 1998—2005 гг.
. — Вид. 2-ге / переробив з 1-го вид. В. Андрусів
. — Вид. 3-тє, скороч.
. — Нове вид. / перегл. та анот. Сільвією Мезюр
. — Оновл. вид.
. — Офиц. текст с изм. и доп.
. — Офіц. 12-те вид.
. — Репр. изд.
. — Репр. відтворення вид. 1905 р.

Зона вихідних даних
Місце видання
. — Львів [та ін.]
. — London [etc.]
. — Київ ; Харків
. — У Кіровограді

Зона вихідних даних
Ім’я (назва) видавця
У виданні
Видавництво "Веселка"
Видавничий дім "Юридична книга"
ПП "Видавничий дім"
Видавничо-друкарський дім
"ПрутПринт"
Видавничо-поліграфічна фірма
"Абетка"

В описі
: Веселка
: Юрид. кн.
: Вид. дім

: ПрутПринт
: Абетка

Видавець-фізична особа

. — Яновська М. А.
. — О. В. Богданова
. — Вид-во О. Гаркуші
. — Вид. дім Дмитра Бураго

Зона фізичної (кількісної)
характеристики
. — 153 с.
. — 368 с., [15] арк. іл.
. — 400, [8] арк. портр.
. — VII, 13 c.
. — Х, 136, V с.
. — ІІІ, 60, VI с.
. — 356 с. + 1 брош. (52 с.) + 2 електрон. оптич.
диски

Зона серії
. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката)
. — (Людина і світ) (Освітня модель "Екологія та
розвиток")
. — (Серія "Енциклопедія ерудита")
. — (Серія бібліографічних покажчиків "Письменники
Одеси" ; вип. 6)
. — (Сафарі = Safari)
. — (Чарівний ліхтар = Laterna magica)
. — (Митна справа в Україні / редкол.: П. В. Пашко
(голова) [та ін.])
. — (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку / за
ред. Ф. Ф. Бутинця)

Перелік зон та елементів аналітичного
бібліографічного запису на статтю з
періодичного видання
Відомості про статтю
Заголовок запису.
Назва статті
/ відомості про відповідальність, що відносяться до
статті

Відомості про періодичне видання
// Назва журналу
. — Рік видання
. — Номер (том, випуск) журналу
. — Сторінки, на яких розміщено статтю в журналі
. — Примітки

Схема аналітичного бібліографічного запису
на статтю з періодичного видання

Заголовок запису. Назва статті / відомості про
відповідальність, що відносяться до статті // Назва
журналу. — Рік видання. — Номер журналу. —
Сторінки, на яких розміщено статтю в журналі. —
Примітки.

Приклади аналітичного бібліографічного
запису на статтю з журналу
Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в
області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика
фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. —
Бібліогр.: с. 38.
Від теорії дисфункції тромбоцитів до розробки методів
молекулярної корекції судинного гомеостазу / Е. Ф. Барінов [та ін.]
// Журнал Національної академії медичних наук України. — 2012. —
Т. 18, № 1. — С. 8—19.
Буліна О. Банківські послуги на кредитному ринку України:
сучасний стан та перспективи розвитку / О. Буліна // Науковий
вісник / Одес. нац. екон. ун-т. — 2014. — № 8 : . — С. 66—76.

Перелік зон та елементів аналітичного
бібліографічного запису на частину книги
Відомості про частину книги
Заголовок запису.
Назва частини
/ відомості про відповідальність, що відносяться до частини
Відомості про книгу
// Назва книги
/ відомості про відповідальність, що відносяться до книги
. — Відомості про видання
. — Місце видання
, Рік видання
. — Сторінки, на яких розміщено частину в книзі

Схема аналітичного бібліографічного
запису на частину книги
Заголовок запису. Назва частини / відомості про
відповідальність, що відносяться до частини // Назва
книги / відомості про відповідальність, що відносяться
до книги. — Відомості про видання. — Місце видання,
рік видання. — Сторінки, на яких розміщено частину.

Приклади аналітичного
бібліографічного запису на складову
книги
• Андрусяк Т. Львів / Т. Андрусяк // Довідник з історії
України / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. Івана
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