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До уваги авторів!

ОНОВЛЕНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ 

Редакція журналу «Народна творчість та етнологія» переходить 
на новий стандарт оформлення бібліографічних посилань (див.: 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне поси-
лання. Загальні положення та правила складання») та впроваджує 
складання References. Пропонуємо деякі роз’яснення щодо змін в упо-
рядкуванні списку використаних джерел та літератури й оформлення 
References.

СПИСОК «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»

1. Замість знаків «крапка і тире» (. – ) слід використовувати знак «крапка». 
2. Замість двох навскісних рисок (//) застосовувати крапку.
3. Імена та прізвища авторів після скісної (/) не потрібно повторювати.
4. Не використовувати виділення курсивом для позначення імені та прізвища автора 
(авторів).
5. Використовувати виділення курсивом для позначення назви видання (книги, 
тому, журналу тощо), у якому вміщено статтю або розділ, що описується. 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ  
«ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» 

МОНОГРАФІЇ

Один автор
Колесса Ф. Історія української етнографії. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
ни, 2005. 368 с.
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Два автори
Найден О. С., Ходак І. О. Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини 
ХХ століття : історія, семантика, образи. Київ : Стилос, 2013. 302 с., 80 с.

Три автори
Підгорський В. С., Іутинська Г. О., Пирог Т. П. Інтенсифікація технологій мікробного 
синтезу. Київ : Наукова думка, 2015. 328 с.

Чотири автори
Степанчук В. М., Матвіїшина Ж. М., Рижов С. М., Кармазиненко С. П. Давня людина: 
палеографія та археологія. Київ : Наукова думка, 2013. 208 с.

П’ять і більше авторів
Лисиченко Г. В., Хміль Г. А., Барбашев С. В. та ін. Екологічний ризик: методологія оці-
нювання та управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Наукова думка, 
2014. 328 с.
Матвіїшина Ж. М., Герасименко Н. П., Передерій В. І. та ін. Просторово-часова кореляція 
палеографічних умов четвертинного періоду на території України / за ред. Ж. М. Матвії-
шиної. Київ : Наукова думка, 2010. 192 c.

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДІВ, КОНФЕРЕНЦІй, ТРУДИ

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Київ, 2012. Вип. II. 464 с.
Попович М. Гуманізм Шевченка. VIII Міжнародний конгрес україністів. Історія. Політо-
логія. Філософія. Зб. наукових ст. Київ, 2017. С. 246–254.
Брюховецька Л. Досвід перших. Кінокритика і кінотеорія 1920-х років. Збірник статей 
Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в на-
ціонально-культурному самоствердженні України» (Київ, 25 травня 2017 року). Київ : 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2017. С. 258–283.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Онищенко О. Сто літ академічного українознавства: тенденції розвитку та здобутки.  
Народна творчість та етнологія. 2018. № 3. С. 5–9.
Kirchmer C. J., Witerm M. C., Kelly B. A. Factors affecting the accuracy of quantitative analy-
sis of priority pollutants us GC. MS. Environmental Science and Technology. 1983. Vol. 17. 
N 7. P. 396–401.

www.etnolog.org.ua
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СЛОВНИКИ

Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) 
та ін. ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. Т. 1 : А–Г / уклад. Р. В. Болдирев 
та ін. Київ : Наукова думка, 1982. 330 с.

ЗІБРАННЯ ТВОРІВ І БАГАТОТОМНІ ВИДАННЯ

Франко І. Старе і нове. Зібрання тв. : у 50 т. Т. 35 : Літературно-критичні праці (1903–
1905) / ред. П. Й. Колесник ; упоряд. і комент. М. О. Вишневської. Київ : Наукова думка, 
1982. С. 108–110.
Історія української літератури : у 12 т. / заг. ред. В. Г. Дончика ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України. Т. 4 : Тарас Шевченко / наук. ред. М. Г. Жулинський. Київ : Наукова 
думка, 2014. 784 с.

АВТОРЕФЕРАТИ, ДИСЕРТАЦІЇ

Стішова Н. С. Календарні свята осіннього циклу в звичаєво-обрядовій культурі україн-
ців (ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.05. Київ, 
2017. 23 с.
Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 
01.03.02. Київ, 2005. 276 с.

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ Академії в 
1929–1930 рр. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсь-
кого. Ф. Х (Всеукраїнська Академія Наук). Спр. 686. 30 арк.
Науковий архів Інституту історії України НАН України. Ф. 2. Оп. 3. Спр. 170. № 1. Арк. 5 
(План праці НДКІУ на 1924 р.).

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Переменчик М. М., Поліщук С. З. Побудова карто-схем забруднення атмосфери. Інтернет-
спільнота «Промислова екологія». URL : http://www.nbugov.ua/ articles/2003/03klinko.htm. 
Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL : http://www.
nbuv.gov.ua (дата звернення 19.03.2014).

www.etnolog.org.ua
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СПИСОК REFERENCES

References (для Scopus та інших зарубіжних баз даних (БД)) необхідно подавати 
окремим блоком. У ньому мають бути представлені ВСІ джерела, включені в основний 
список джерел та літератури (незалежно від мови оригіналу). Тобто до статті додаються 
2 списки: «Джерела та література» (основний список літератури) та References (список 
для міжнародних БД).

Нижче представлено схеми для опису кириличних джерел (за різними типами ма-
теріалів), наведено приклади. Для оформлення джерел, поданих латиницею, використо-
вуються ті ж схеми, але без транслітерованого варіанта.

Для транслітерації прізвищ авторів, назв статей, книг, видавництв тощо слід ко-
ристуватися онлайн-конвертерами, окремо для української та російської мов, посилання 
на які подано нижче. Ці ресурси пропонують найпоширеніші варіанти транслітерації: 
для української мови (http://translit.kh.ua/?passport) – відповідно до діючого стандарту; 
для російської (http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.html) – відповідно до правил 
Держдепартаменту США. Такий підхід дозволить уніфікувати дані для міжнародних БД, 
оскільки використання різних систем транслітерації може призвести до помилок при 
підрахунках цитування.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ REFERENCES

МОНОГРАФІЇ

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва книги [Переклад назви книги англійською 
мовою]. Місто: Видавництво. 

Savchenko A. P., Cherkavskaya O. V., Rudenko B. A., Bolotov P. A. (2010) Interventsionnaya 
kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. 
Coronarography and stenting]. Moscow: GEOTAR-Media. 

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДІВ, КОНФЕРЕНЦІй, ТРУДИ

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською 
мовою]. Proceedings of the Назва конференції (країна, місто, дата проведення) (eds. (ре-
дактори, редколегія, якщо є). Місто видання: Видавництво, сторінки (pp.).

Kotov A. S., Sidorovich V. I. (2013) Alkogol i epilepsiya [Alcohol and epilepsy]. 
Proceedings of the Chelovek i lekarstvo: XX rossiyskiy natsionalnyy kongress (Russia, 
Moscow, April 15–19, 2013) (eds. Bogatyrev V. V., Lisitsa L. I., Chernobaeva G. N.). 
Moscow, pp. 145–156.

www.etnolog.org.ua
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською 
мовою]. Назва періодичного видання, випуск (vol.), номер (no.), сторінки (pp.).

Berezin A. E. (2009) Elevatsiya kontsentratsii triglitseridov v plazme krovi i 
kardiovaskulyarnyy risk [Triglycerides plasma level elevation and cardiovascular risk]. 
Ukrainian Medical Journal, vol. 3, no. 71, pp. 70–76.

ЧАСТИНА КНИГИ (РОЗДІЛ, СТАТТЯ)

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва частини книги (розділу, статті) [Пе-
реклад назви частини книги (розділу, статті) англійською мовою]. Транслітерова-
на назва книги [Переклад назви книги англійською мовою]. Місто: Видавництво, 
сторінки (pp.).

Savchenko A. P., Cherkavskaya O. V., Rudenko B. A., Bolotov P. A. (2010) Anomalnaya 
anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya 
kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. 
Coronarography and stenting]. Moscow: GEOTAR-Media, pp. 60−79.

ДИСЕРТАЦІЇ

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва дисертації [Переклад назви дисертації ан-
глійською мовою] (PhD Thesis). Місто: Видавництво.

Kulinich I. A. (2014) Klіnіko-patogenetichne znachennya remodelyuvannya arterіalnikh 
sudin u khvorikh na gіpertonіchnu khvorobu z nefropatіyeyu v poyednannі z іshemіchnoyu 
khvoroboyu sertsya ta medikamentozna korektsіya [Clinical and pathological consequence 
of arterial vessels remodelling in patients suffered from essential arterial hypertension with 
nephropathy in combination with coronary artery disease and treatment] (PhD Thesis).  
Donetsk: Donetsk National Medical University of Maxim Gorky.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Автор(и) (рік видання) Транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською 
мовою]. Транслітерована назва періодичного видання [Переклад назви періодичного ви-
дання англійською мовою], випуск (vol.), номер (no.), сторінки (pp.). URL: (електронна 
адреса статті) (accessed (дата відвідання сайта)).
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