
 

 

ВИМОГИ 

ПО ОФОРМЛЕННЮ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЇЇ ОПИСУ 

 

1. Посилання на літературу подаються у тексті де в квадратних дужках 

позначається позиція (номер праці у списку літератури) та сторінка, наприклад 

[5, c. 100] або [5, c. 100; 8, c. 67]. При посиланні на конкретні сторінки (як у 

даному випадку) вживається маленька літера "с". Якщо ж згадується твір у 

цілому, то сторінки вказувати не потрібно, наприклад [5, 6]. Якщо твір 

цитується не за оригіналом, то потрібно це зазначити: [Цит. за: 5, с. 234].  

2. Список літератури наводиться наприкінці тексту за порядком цитування і 

друкується мовою оригіналу відповідної праці. Він називається: "Література" 

(рівняння по центру) і повинен включати тільки ті джерела, на які автор 

посилається у тексті. При бібліографічному описі літератури, коли вказується 

кількість сторінок у книзі використовується мала літера "с", також не ставляться 

лапки і не застосовуються римські цифри, якщо вони не входять у назви робіт.  

 

3. Правила і приклади опису літератури: 

КНИГА ОДНОГО-ТРЬОХ АВТОРІВ.  

Прізвище, ініціали автора. Заголовок книги: Відомості, що пояснюють 

заголовок/ відомості про переклад. – Повторність видання. – Місто видання: 

Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.  

Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей: Историко-

философские очерки и портреты. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с.  

КНИГА ПІД ЗАГОЛОВКОМ (БЕЗ АВТОРА):  

Заголовок книги: Відомості, що пояснюють заголовок/ Ініціали, прізвища 

авторів;  відомості про переклад; Редактори, упорядники. – Відомості про 

перевидання. – Місто видання: Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.  

На переломе: Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение/ 



Сост. П. В. Алексеев. – М.: Политиздат, 1990. – 528 с. 

ЧАСТИНА (ТОМ, КНИГА) БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ:  

Платон. Апология Сократа// Собрание сочинений в 4 т. Т. 1 – М.: Мысль, 1990. – 

С. 70-96.  

ЗБІРКА СТАТЕЙ, НАУКОВИХ ПРАЦЬ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ:  

Заголовок збірки: Відомості, що пояснюють заголовок / Установа, яка видала 

збірку; Упорядники; Редактори. – Місто видання: Видавництво, рік видання. – 

Кількість сторінок.  

СЛОВНИК:  

Краткий словарь по философии/ Под ред. И. В. Блауберга, И. К.Пантина. – 3-е 

изд. – М.: Политиздат, 1979. – 413 с. 

СТАТТЯ ЗІ ЗБІРКИ СТАТЕЙ 

Прізвище, ініціали автора. Заголовок статті // Назва збірки. – Місце видання:  

Видавництво, рік. – Сторінки від - до. 

СТАТТЯ ПЕРІОДИЧНОГО, ПРОДОВЖУВАНОГО ВИДАННЯ: 

Прізвище, ініціали автора. Заголовок статті// Назва журналу (видання). – Рік. – 

Номер. – Сторінки від - до.  

Мамардашвили М. Как я понимаю философию // Вестник  высшей школы. – 

1989. – № 2. – С. 80-87.  

СТАТТЯ З ЕНЦИКЛОПЕДІЇ:  
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Сов. энцикл., 1970. – Т. 5. – С. 354-359.  

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК:  

Ораторское искусство: Хрестоматия/ Сост. А. Е. Михневич. – М.: Знание, 1986. 

– 256 с.  

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ: Бібліотека і доступність інформації у сучасному 

світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. 
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