
ПОРАДИ 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. 
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