
5.6. Оформлення списку використаних джерел та 
додатків 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного 
апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних 
джерел і розміщується в кінці видання Бібліографічний опис 
складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з 
каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків 
будь-яких елементів, скорочення назв та ін. 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із 
таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному 
порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у 
хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно 
давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим 
наведенням назв праць. Згідно Указу Державного комітету 
України з питань технічного регулювання і споживацької 
політики від 10.11.2006 р. №322  з 1 липня 2007 року в Україні 
набув чинності міждержавний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис». Даний стандарт 
необхідно використовувати при складанні списку використаних 
джерел у підручниках, посібниках та інших виданнях, при 
бібліографічному описі опублікованого видання. З його вимогами 
можна ознайомитись у додатку Е, а додаток Ж містить приклади 
оформлення опису відповідно до  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

Проте, ВАК України висуває свої вимоги щодо складання 
бібліографічного опису дисертацій та списку опублікованих 
робіт, вони розроблені відповідно до останніми державних 
стандартів, але мають змінами. У Наказі ВАК України № 63  від 
26.01.2008 року «Про внесення змін до переліків та форм 
документів, що використовуються при атестації наукових та 
науково-педагогічних працівників» наведено приклади 
оформлення бібліографічного опису джерел, що 
використовуються в дисертації і списку опублікованих робіт, що 
наводяться в авторефераті. Дані вимоги подані в Бюлетені ВАК 
України, №3 за 2008 рік. Приклади оформлення бібліографічного 
опису згідно цих вимог ВАК подано у додатку З. 

Додатки оформлюють як продовження видання на 
наступних його сторінках, кожний такий додаток повинен 



починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 
надрукований вгорі малими літерами з першої великої 
симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 
заголовком малими літерами з першої великої друкується слово 
«Додаток....» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, 
наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається 
як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений 
на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. 
У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення 
додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка 
А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, 
нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – 
другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – 
перша формула додатка А. 

 
 
Рекомендації подані у даному розділі щодо оформлення 

різних видів видань, запропоновані на основі «Вимог до 
дисертацій та авторефератів дисертацій», що опубліковані в 
журналі «Бюлетень ВАК України» № 6 від 2007 року. 
Дотримування даних порад, на нашу думку, сприятиме якісній 
підготовці наукових та навчально-методичних видань та 
допоможе уніфікувати університетські вимоги.  
 


