Вимоги до бібліографічного опису друкованих
видань та електронних ресурсів
Стандарти, що регламентують складання бібліографічного запису:
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та
правила складання.
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання.
ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень
українською мовою. Загальні вимоги та правила.
ДСТУ 7093:2009 Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих
іноземними європейськими мовами.
ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила.

Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про
документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними
правилами, необхідні та достатні. Бібліографічний опис складається безпосередньо
за самим документом, за титульною сторінкою. Він складається на мові оригіналу
та за сучасною орфографією.

Бібліографічний запис - це розгорнута бібліографічна характеристика
видання, у якій бібліографічний опис доповнено тими чи іншими елементами:
заголовком, анотацією, класифікаційними індексами, предметними рубриками
тощо.

Приклади бібліографічного опису документів
Книги (монографії, підручники, посібники та ін.)
Книга – видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого
матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад сорок вісім
сторінок. У випадках, коли документ має одного, двох, трьох авторів – в заголовку
вказується прізвище тільки першого автора. В області заголовка і відомостей про
відповідальність обов'язковим стало приведення прізвищ авторів за косою межею з
ініціалами попереду (обов'язково повторюється прізвище особи, що є єдиним
автором, позначеним в заголовку бібліографічного опису).
Один автор
Конверський, А. Є. Логіка традиційна та сучасна : підруч. для студ. вищ. навч.
закл. / А. Є. Конверський. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2007. – 440 с.

Лугінін, О. Є. Економетрія : навч. посіб. / О. Є. Лугінін. – 2-ге вид., переробл. і
допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 277 с.
Дибкова, Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. / Л. М.
Дибкова. – 3-тє вид., допов. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Серія „Альмаматер”).

Романюк, С. А. Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, політика,
практика : монографія / С. А. Романюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України. – К. : НАДУ, 2013. - 408 с. : рис., табл. – Бібліогр. : с. 320-346 (308
назв).

Два автори
Базилевич, В. Д. Економіст Іван Васильович Вернадський / В. Д. Базилевич, В.
А. Короткий. – К. : Знання, 2012. – 59 с. – (Бібліотечка товариства «Знання».
Серія «Економічна»).
Тарасюк, Т. Г. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Т. Г.
Тарасюк, Л. І. Шваб. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Кондор, 2009. – 264 с.
Яцкевич, І. В. Фінанси : навч. посіб. / І. В. Яцкевич, О. В. Голинська. - Одеса :
ОРІДУ НАДУ, 2014. - 316 с. : табл., рис. – Глосарій : с. 285-312. – Бібліогр. : с.
313-315.
Туров, В. В. Кластеризация воды и пути ее использования / В. В. Туров, В. М.
Гунько. – К. : Наукова думка, 2011. – 313 с.
Миценко, І. М. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
І. М. Миценко, Н .В. Стежко ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград :
КНТУ, 2013. – 639 с.
Федунець, А. Д. Економічна інформатика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.
Д. Федунець, Л. В. Рибакова. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2015. – 206 с.

Три автори
Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко,
О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – К. : ЦУЛ, 2012. – 256 с.
Рєзанова, Н. С. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н. С. Рязанова,
М. А. Гапонюк, А. А. Максименко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2010. – 230 с. : іл., табл.
Мнушко, З. М. Практикум з промислового маркетингу : навч. посіб. для ВНЗ /
З. М. Мнушко, О. П. Півень, М. С. Рахман ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2013. – 228 с.
Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П.
Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. – 5-те вид. – К. :
Каравела, 2010. – 384 с.
Картель, М. Курс фізичної хімії : (лекції, лабораторний практикум та задачі) /
М. Картель, В. Лобанов, М. Гороховатська. – К. : Академперіодика, 2011. – 382
с.
Шаламов, Р. В. Біологія. Комплексна підготовка : навч. посіб / Р. В. Шаламов,
В. І. Підгірний, Ю. В. Дмитрієв. – Х. : Веста, 2009. – 240 с. – (Вісник ТІМО).

Чотири і більше авторів (потрібно описувати під назвою)
Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко,
І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, 2005. – 464 с.
Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів
проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М.
Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).
Управління групами : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Редіна, К. В.
Комарова, В. В. Гов’яда, С. А. Шмельова ; М-во фінансів України,
Дніпропетров. держ. фін. акад. – 2-ге вид., доповн. – Дніпропетровськ : ДДФА,
2007. – 354 с.
Соціолінгвістика : навч. посіб. / Л. Антошкіна, Г. Красовська, П. Сигеда, О.
Сухомлинов. – Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2007. – 360 с.
Теорія держави і права. Державний іспит : навч. посіб. / Ю. М. Оборотов, Н. М.
Крестовська, А. Ф. Крижанівський, Л. Г. Матвєєва. – Х. : Одіссей, 2010. – 256 с.
П’ять і більше авторів
Надійність сільськогосподарської техніки : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /
М. І. Черновол, В. Ю. Черкун, В. В. Аулін [та ін.] ; ред. М. І. Черновол. – 2-ге
вид., перероб. і допов. – Кіровоград : Код, 2010. – 320 с.
Організація праці : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова
[та ін.] ; за ред. В. М. Данюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 333 с.
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. посіб. / С. П. Шевчук,
В. А. Скороходов, В. М. Жуковська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 184 с.
(у бібліографічному описі можуть бути наведені відомості про всіх авторів, але
при необхідності їх кількість можна обмежити до вказівки трьох перших і
додати у квадратних дужках [та ін.] )
Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) = Getting on in English
(intermediate) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [І. М. Байбакова, Л. П.
Балацька, О. В. Барабаш та ін.]. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Л. : Бескид Біт,
2008. – 252 с.

Без автора
Міжнародна економіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака – К. : ЦУЛ, 2008. –
1118 с.
Наші професори (1929-2009 рр.) : біогр. довід. / Кіровоград. нац. техн. ун-т ;
уклад. В. М. Кропівний [та ін.] ; ред. М. І. Черновол. – Кіровоград : КНТУ, 2009.
– 124 с.

Регіональне управління : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України, каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; за заг. ред. :
Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 516
(740) с. – Бібліогр. в кінці тем. – Слов. основ. термінів : С. 487-513.
Управління ризиками у фінансово-кредитній сфері в умовах глобальних криз :
матеріали круглого столу (Київ, 31 жовт. 2012 р.) : [наук. вид.] / Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України, каф. екон. політики, упр. орг. фундам. та
приклад. дослідж. ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2014. – 88 с.
Основи наукового мовлення : навч. посіб. У 2 ч. Ч. 1 / за ред. І. М. Плотницької,
Р. І. Ленди ; уклад. : С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова, З. Ф. Кудрявцева [та ін.] ;
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2014. – 135 с. –
Бібліогр. в кінці розд.

Методичні рекомендації
Якщо методичні вказівки мають автора (авторів) – їх описують за правилами
бібліографічного опису книг. Але зазвичай їх укладають кілька фізичних осіб
(укладачі, упорядники) і вони не є самостійним доробком окремої людини. В цьому
випадку методичні вказівки описують під назвою.

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на
автореферати дисертацій / [уклад. О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа
"Кн. палата України ім. Івана Федорова". – К. : Кн. палата України, 2012. – 19 с. :
табл.
Програма та плани семінарських занять з курсу „Історія України” : метод. вказ. :
для студ. 1 курсу всіх спец. / уклад. А. С. Зорик ; М-во освіти і науки України,
Києво-Могилян. акад. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 19 с.
Регіональні екологічні проблеми : метод. вказ. до виконання практ. занять : для
студ. спец. 101 - Екологія / [уклад. : Л. В. Коломієць, С. А. Мартиненко] ; М-во
освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екології і ОНС. –
Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 33 с.
Комплекс методичних вказівок щодо оформлення текстових документів
дипломних робіт та проектів : метод. вказ. : для студ. ден. і заочно-дистанц.
форми навч. з напряму 0501 „Економіка та підприємництво” / М-во освіти і
науки, молоді та спорту України, Україн. держ. хім.-технол. ун-т ; [відповід. за
вип. М. В. Іванова]. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 24 с.

Автореферат дисертації
Автореферат дисертації — стислий виклад кандидатської та докторської
дисертації, який виконується після її фактичного завершення. Виконується, як
правило, накладом 100—150 прим. і розсилається відповідно до спеціальних
списків розсилки у спеціалізовані наукові організації з метою апробації та
отримання відгуку на автореферат.

Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персоналу
підприємств харчової промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук спец.
08.00.04 «Економіка управління підприємствами» / Володимир Юрійович Лисак
; НУХТ. – К., 2012. – 18 с.
Бабій, І. В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації в
антикризовому управлінні підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ірина Віталіївна
Бабій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельн. нац. ун-т. –
Хмельницький, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : с. 15–17.
Новосад, І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів
гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. –
Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
Комаров, К. С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та
доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку : автореф.
дис.…канд. екон. наук : 08.10.01 / Костянтин Сергійович Комаров ; Харківська
держ. акад. міського господарства. – Харків, 2004. – 18 с.

Дисертація
Дисертація — наукова праця, яку підготовлено для прилюдного захисту на
здобуття наукового ступеня.

Фрицкий, И. О. Полиядерные координационные соединения переходных
металлов с азотсодержащими лигандами в моделировании активных центров
металлоферментов : дис. …д-р хим. наук : 02.00.01 : защищена 21.09.03 : утв.
03.03.04 / Фрицкий Игорь Олегович ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. –
К., 2003. – 372 с.
Здоренко, В. Г. Розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи
заправки текстильних машин : дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук : Спец.
05.19.03 – «Технологія текстильних матеріалів». Наук. рук. д-р техн. наук,
проф. Ю. О. Скрипник / В. Г. Здоренко. – К. : КНУТД, 2007. – 397 с.
Парасій-Вергуненко, І. М. Стратегічний аналіз в банках: методологія і практика
: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Ірина Михайлівна Парасій-Вергуненко ;
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К., 2009. – 536 с.
Равікович, І. Є. Маркетингова діяльність торговельно-посередницьких
підприємств та оцінка її ефективності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ілля
Євгенійович Равікович ; [наук. керівник В. П. Пилипчук] ; ДВНЗ "Київ. нац.
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К., 2010. – 181 с.

Іванова, К. Ю. Господарсько-правове регулювання договірних зобов’язань
інноваційного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Іванова Ксенія
Юріївна. – Х., 2012. – 202 с.

Збірник наукових праць
Збірник наукових праць – збірник матеріалів досліджень, наукових статей,
виконаних у наукових установах.
Дані зразки бібліографічного опису наукових збірників приведені відповідно
титульної сторінки документа, що вимагає ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

– за назвою
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного
університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве
машинобудування, автоматизація. Вип. 17 / М-во освіти і науки України,
Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [відп. ред. М. І. Черновол]. – Кіровоград : КНТУ,
2006. – 382 с.
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин.
Вип. 42. Ч. 2 : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України,
Кіровоград. нац. техн. ун-т ; за заг. ред. М. І. Черновола. – Кіровоград : КНТУ,
2012. – 252 с.
Франківські читання : 150-річчю з дня народження І. Я. Франка присвячується :
зб. ст. / редкол. : В. Т. Поліщук [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького,
2007. – 229 с.
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету :
Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац.
техн. ун-т ; [голов. ред. Н. С. Шалімова]. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – Вип. 27.
– 364 с.
- окремий випуск за загальною нумерацією
Вісник Черкаського університету. Вип. 82. Серія Філософія : [зб. наук. ст.] / Мво освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; голов. ред.
В. В. Масненко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 168 с.
- за окремим номером серії
Вісник Львівського університету: [зб. наук. ст.]. Серія біологічна. Вип. 40 /
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол. : С. Ґудзь (відп. ред.) [та ін.]. – Л. : Видво ЛНУ, 2005. – 180 с.
- під колективним автором
Донецький національний технічний університет. Наукові праці. Серія :
Економічна. Вип. 103(4) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. техн. ун-т ;
редкол. : В. В. Дементьєв (голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 224
с.

Полтавський державний педагогічний університет. Збірник наукових праць.
Серія «Педагогічні науки». Вип. 5 (44) / М-во освіти і науки України, Полтав.
держ. пед. ун-т ім. В. Короленка ; [редкол. : В. О. Пащенко (голов. ред.) та ін.].
– Полтава : Техсервіс, 2005. – 430 с.
Українська академія друкарства. Наукові записки. Вип. 6 : наук.-техн. зб. /
Українська акад. друкарства ; редкол. : Б. В. Дурняк (відп. ред.), О. П. Стецьків,
А. І. Петрук [та ін.] – Л. : УАД, 2003. – 182 с. – ISBN 9-87332-086-1.
- окремий том
Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. Т.
48. Філологічні науки / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [відп. ред. В.
С. Брюховецький]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 91 с.
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна : [зб. наук.
пр.]. № 664. Серія фізична. "Ядра, частинки, поля". Вип. 2(27) / М-во освіти і
науки України ; [голов. ред. І. І. Залюбовський]. – Х. : Видавництво ХНУ ім. В.
Н. Каразіна, 2005. – 119 с. : табл., схеми.
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика / [голов. ред.
Ю. В. Вороненко]. – К., 2010. – Вип. 19, кн. 2. – 869 c. : табл.
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. –
К. : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – 620 с.

Стандарти
Стандарт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий
визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання
правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та
спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

ДСТУ 5058–2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям
у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. – Введ. 2010–01–01. – К. :
Держспоживстандарт України, 2009. – 10 с.
Система управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001–2009. – На заміну ДСТУ
ISO 9001–2001 ; введ. 2009–09–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. –
26 с.
ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики
якості вищої освіти рівня спеціаліст напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за
спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій» кваліфікації «Спеціаліст з
менеджменту у галузі діяльності, менеджер-економіст». – Вид. офіц. – К., 2003.
– 35 с.

ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. Якість води. Словник
термінів. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006.
– 181 с. – (Національні стандарти України).
або
Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 61079:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. –
181 с. – (Національні стандарти України).

Патенти та авторські свідоцтва
Патент — документ, що засвідчує авторство на винахід (корисну модель,
промисловий зразок) та виключне право на використання його упродовж певного
терміну.

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Microfilming system with zone controlled
adaptive lighting / Wise David S. McGraw-Hill Inc. – № 721205 ; Заявл. 09.04.85 ;
Опубл. 22.06.86 ; НКИ 355/68. S – 3 sс.
Пат. 8449 Україна, МПК’ F04C2/08. Шестеренна гідромашина / М. І. Черновол,
В. А. Павлюк-Мороз, В. М. Морозов, С. Д. Кошолап ; заявник і патентовласник
Кіровоград. нац. техн. ун-т. – № 20041109335 ; заявл. 15.11.2004 ; опубл.
15.08.05 ; Бюл. № 8. – 3 с.
Пат. 47581 Україна, МПК’ H05В 6/06. Спосіб автоматизації керування
температурою наплавлення композиційного покриття / В. В. Аулін, М. І.
Черновол, В. А. Бісюк, А. А. Тихий, В. М. Бобрицький : заявник і
патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. – № 2009294 ; заявл. 10.09.09 ;
опубл. 10.02.10 ; Бюл. № 3. – 3 с.
Холодильник однокамерний без морозильної камери побутовий : патент 14709 :
МКЗ 07-07 / Горін О. М., Волощенко О. В., Чуріп О. О. ; власник патенту
Закрите АТ "Укр. наук.-дослід. і проект. ін-т побут. машинобудування". – №
200601173 ; заявл. 26.07.06 ; опубл. 10.08.07, Бюл. № 12 (кн. 2). – 2 с. : іл.
Авторське свідоцтво — документ, що засвідчує юридичне право автора.

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата
неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР).
— № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83 ; Бюл. № 12. – 2 с.
А. с. 1747944 СССР, МКИ4G01К 5/56, 7/32. Устройство для измерения
температуры / В. А. Воронин, Е. П. Красноженов, Р. И. Байцар, А. В. Родионов,
А. Н. Жирков, Н. Л. Маковский. – № 478566/10 ; заявл. 23.01.90 ; опубл.
15.07.92 ; Бюл. № 26. – 2 с.
А. с. 1648711 А1 SU, МПК’ В 23 P 6/00. Способ восстановления шестерен / Ю.
В. Кулешков, М. И. Черновол, В. Н. Хромов ; заявитель Кировоград. ин-т с.-х.
машиностроения. – № 4482539/27 ; заявл. 16.09.88 ; опубл. 15.05.91 ; Бюл. № 18.

А.с. 1794619 А1 SU, МПК‘ В 23 P 6/00; С 23 С 26/00. Спосіб армирования
поверхностей изднлий порошковыми материалами / М. И. Черновол, Т. И.
Гелейшвили, Ю. В. Кулешков, З. Ш. Окросцваридзе, Ю. В. Мачок ; заявитель
Кировоград. ин-т с.-х. машиностроения. – № 49202252/27 ; заявл. 19.03.91 ;
опубл. 15.02.93 ; Бюл. № 6.

Електронні ресурси
Електронне видання - електронний документ, який пройшов редакційновидавниче опрацювання, має вихідні відомості та призначений для
розповсюджування в незмінному вигляді.
Віддаленого доступу – розміщені в Інтернет мережі

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16.08.2010 № 675 : наказ МОЗ
України від 13.09.2011 № 585 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0585282-11 (дата звернення: 16.04.2019). –
Назва з екрана.
Інформатика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лаб.
робіт з розділу "Алгоритмізація та програмування задач, що містять
одновимірні масиви та функції користувача засобами Visual Basic (VB)" : для
студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навч. / [уклад.
: О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька]. – К. : НУХТ, 2012. – 58 с. – Режим доступу :
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/50.06.pdf (дата звернення: 16.04.2019). – Назва
з екрана.
Проектування комп’ютерно-інтерованих систем [Електронний ресурс] : метод.
рекомендації до викон. розділу «Технічне завдання» в курсовому та дипломному
проекті : для студ. спеціальності 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та виробництва» / [уклад. : О. М. Пупена, І. В. Ельперін, М.
В. Іващенко. – К. : НУХТ, 2012. – 30 с. – Режим доступу :
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.07.pdf (дата звернення: 16.04.2019). – Назва
з екрана.
Бібліографічний опис електронних ресурсів [Електронний ресурс] : метод. рек. /
М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т,
Бібліотека ; [уклад. і розробник Д. В. Ткаченко, О. О. Цокало ; ред. О. Г.
Пустова]. – Текст. дані. – Миколаїв : [МДАУ], 2011. – 77 с. – Бібліогр. : с. 68–76.
– Режим доступу :
http://dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/705/1/Elektron.pdf (дата
звернення: 03.03.2016). – Назва з екрана.
Локального доступу – містять інформацію, зафіксовану на окремому носії
(компакт-диск, флешка тощо), яку користувач може переглянути за
допомогою комп’ютера чи іншого допоміжного обладнання.

Інтегрована лексикографічна система "Словники України" [Електронний
ресурс] : словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія / В. А.
Широков [та ін.] ; НАН України, Україн. мовно-інформац. фонд. – Версія
3.0. – Дані і прогр. – [К.] : Довіра, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). –
(Абв...). – Систем. вимоги : Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows
XP ; 60 Mb вільного дискового простору ; NET Framework 2.0. – Назва з
етикетки диска.
Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком,
шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]
: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики
України ; ред. О. Г. Осауленко. – Електрон. дан. – К. : CD – «Інфодиск»,
2004. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb
RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97 – 2000. – Назва з контейнеру.

Аналітичний опис
На складову частину документа складається аналітичний опис. До складових
частин документів відносяться: самостійний твір (стаття або інший матеріал) або
частина твору (глава, розділ, параграф і т.п.), що має самостійний заголовок.
Для більш чіткого розмежування відомостей про складову частину документа і
відомостей про документ, в якому вона поміщена, існує знак пунктуації – дві
косих риски з інтервалом в один пропуск до і після знака.
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Частина з монографії
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