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Стаття 21. Вільне використання
твору із зазначенням імені автора

«Без згоди автора (чи іншої особи, яка має
авторське право), але з обов’язковим
зазначенням імені автора і джерела
запозичення…»



Використання бібліографічних посилань у 
наукових роботах обов’язкові і вживаються в 

наступних випадках
при цитуванні фрагментів тексту, формул, таблиць,
ілюстрацій

при запозиченні положень, формул, таблиць,
ілюстрацій і т. п. не у вигляді цитати

при перефразуванні, недослівному відтворенні
фрагмента чужого тексту

при аналізі в тексті змісту інших публікацій

при необхідності посилання читача до інших публікацій,
де матеріал, який підлягає обговоренню є в більш
повному об’ємі



Стаття 50. Порушення авторського
права і суміжних праввикористання
твору із зазначенням імені автора

«плагіат - оприлюднення (опублікування),
повністю або частково, чужого твору під іменем
особи, яка не є автором цього твору…»

Закон України 
«Про  авторське  право  і суміжні  права»



Лист МОН України № 1/9-650
від 23 жовтня 2018 р.

Розширений глосарій термінів та
понять із академічної доброчесності

Методичні рекомендації для
закладів вищої освіти з підтримки
принципів академічної
доброчесності



«Академічний плагіат — «оприлюднення
(частково або повністю) наукових (творчих)
результатів, отриманих іншими особами, як
результатів власного дослідження (творчості),
та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів
без зазначення авторства»

Закон України «Про  освіту». Ст. 40, ч. 4

«Розширений глосарій термінів та
понять із академічної доброчесності».
П. 2.1



Джерела академічного плагіату
• тексти, рисунки, фрагменти музичних творів
• математичні вирази та перетворення
• програмні коди
• опубліковані і неопубліковані книжки, статті, 

брошури
• патенти
• тези
• рукописи 
• фольклор
• офіціальні документи органів державної влади 
• повідомлення ЗМІ
• веб-сайти та інші Інтернет-ресурси
• роздаткові матеріали для студентів
• роботи інших студентів

«Розширений глосарій термінів та понять із
академічної доброчесності». П. 2.1, Ж



Типові помилки при цитуванні

• відсутність лапок при використанні
текстових фрагментів, що запозичені з
інших джерел, за наявності коректного
посилання на це джерело

• посилання на інше джерело

• неправильне оформлення посилання, що
ускладнює пошук джерела



Типові помилки при 
оформленні наукової роботи

• відсутність лапок і посилання на джерело
інформації

• відсутність посилання на джерело цитати у списку
літератури

• відсутність посилання в разі розміщення
графічних матеріалів

• дослівне переписування тексту і «черги» з цитат
• порушення правил вторинного цитування
• помилки при цитуванні іноземних авторів
• запозичення текстів, що написані у співавторстві
• використання цитат з неперевіреними авторством

чи помилковими твердженнями



• позиції вказуються арабськими цифрами

• посилання в роботах слід оформляти у вигляді квадратних
дужок безпосередньо в тексті роботи відразу після запозичень.

Текст [14].
• при цитуванні окремого фрагменту тексту слід вказувати номер

сторінки (або сторінок), на якій знаходиться цитата.
Текст [14, с. 5].

• при посиланні відразу на кілька джерел, їх номери
оформляються через крапку з комою в одних квадратних
дужках.

Текст [14; 16; 25].
• при посиланні на окремі фрагменти джерела (таблиці,

ілюстрації тощо), слід вказувати номер сторінки, а також номер
ілюстрації або таблиці

• не допускаються посилання на одне і те ж джерело під різними
номерами або заміна номера на вираз «там же»

Загальні правила оформлення
посилань на цитовані джерела



Пунктуація при розміщенні
посилань в тексті роботи

• Посилання на номер джерела береться в квадратні
дужки та ставиться після цитованого фрагменту без
знаків пунктуації

• Якщо конструкція речення вимагає знаку пунктуації,
він ставиться після посилання без пропусків

• Якщо посилання ставиться в кінці речення, крапка
ставиться після посилання без пробілу

Текст або цитата [8] текст.

Текст або цитата [8], текст.

Текст або цитата [8].



Посилання на автора або
роботу

При посиланні на інших авторів слід вказувати не
тільки прізвище, а й ініціали автора.

У наукових текстах прийнято вказувати ініціали
цитованих авторів перед прізвищем, а не після нього.

Не рекомендується писати імена цитованих авторів
цілком, навіть якщо їх імена добре відомі.

Не рекомендується починати абзац з ініціалів та
прізвища цитованого автора (нестрогая рекомендація).



• коли в цитованому джерелі представлений оригінальний
погляд на питання, міститься широке визначення,
авторське трактування предмета дослідження

• коли використовується поширена цитата на
підтвердження особистих висловлювань

• коли позиція автора піддається критиці або повністю
наводяться найбільш характерні і вразливі місця його
творів

• коли аналізується сам текст, особливості авторського
стилю (наприклад, у літературознавчих і філологічних
роботах)

Цитата - порівняно короткий уривок з літературного,
наукового будь-якого іншого опублікованого твору, при
використанні якого обов'язково дається посилання на
автора і джерело цитування.



Кожна цитата – посилання на джерело, що вказано у списку
використаних джерел.

Текст цитати береться в лапки і наводиться в тій
граматичній формі, в якій він даний в джерелі, із
збереженням особливостей авторського написання.

Цитування повинно бути повним, без довільного
скорочення цитованого тексту і без перекручень думки
автора.

Цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім.

Якщо автор, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова,
робиться спеціальне застереження
(Підкреслено мною. - А.К.), (розбивка моя. - А.К.)

Загальні вимоги до 
цитування



• оригінальні цитати надто об’ємні для прямого
цитування

• необхідно представити узагальнену інформацію при
одночасному посиланні на декілька джерел

• необхідно коротко викласти зміст теоретичної
концепції або процедури і результати досліджень, на
які дається посилання в роботі

• при цитування робіт іноземною мовою, коли автор не
впевнений в якості дослівно перекладу

Парафраз – переказ цитати (зазвичай, невеликого
фрагменту) своїми словами з обов’язковим посиланням
на джерело цитування. При викладі інформації своїми
словами не допускається викривлення первинного
сенсу тексту.



• Першоджерело безповоротно загублене.

• Першоджерело недоступне або його пошук утруднений по
об’єктивним причин.

• Цитований текст став відомий по запису слів автора в
спогадах іншої особи.

• Першоджерело написане рідкісною мовою, недоступною
для перекладу автору роботи.

• Цитата знайдена в результаті архівного або літературного
пошуку автора вторинного джерела.

• Цитата наводиться в якості ілюстрації системи аргументації
автора , який її процитував.

Цитування за вторинними джерелами



Цитування джерел іноземною мовою

• Прізвища іноземних авторів наводяться тією мовою, якою
написана наукова робота. У дужках – оригінальне
написання

• Іноземні терміни, процитовані в науковій роботі,
наводяться в перекладі на мову роботи.

• При цитуванні фрагментів тексту іноземних джерел цитати
слід приводити мовою основного тексту роботи в
авторському перекладі.

• У списку використаних джерел назви іноземних публікацій,
прізвища, ініціали авторів та інша бібліографічна
інформація - мова оригіналу.

Текст С. Мадді (S. Maddi) [40], текст.



Самоцитування

• дуплікація публікацій

• дублювання наукових результатів

• подання у звітах з виконання наукових проектів
результатів, що містилися у попередніх роботах,
як отриманих при виконанні відповідного
проекту

• агрегування чи доповнення даних

• дезагрегування даних



Посилання на вітчизняні видання
до початку ХХ ст.

Бібліографічні посилання, цитати з таких 
видань подаються відповідно до сучасних

правил орфографії і пунктуації,

якщо цілі і завдання роботи не вимагають
збереження особливостей цитованого
тексту, що повинно обговорюватися

автором роботи. 



Посилання на неопубліковані документи

• зазначення місця зберігання документа,
номера фонду та його назви, номери
опису, номера справи, номерів аркушів

• бібліографічний опис дисертацій,
дипломних робіт тощо



Цитування інформації з закритих
документів

Посилання у відкритому друці на 
службові документи та публікації з 
грифами «секретно» заборонені.



Цитування законодавчих і відомчих актів

• цитуються за офіційним виданням, не
рекомендується цитування за
вторинними джерелами

• цитування проводиться за останніми
оновленнями на момент написання
роботи



Цитування творів художньої літератури

• цитування класичних творів художньої
літератури - за найбільш авторитетним
виданням Зібрання творів, Повних
зібрань творів

• у разі необхідності - використовувати
перші (прижиттєві) публікації



Цитування віршів

• рядки вірша розташовувати так, як в
академічному або іншому авторитетному
виданні

• один або два рядки вірша наводяться
всередині тексту, беруться в лапки й
оформляються за загальними правилами
цитування.



Рекомендації щодо оформлення
бібліографічних описів

• посилатися на останнє видання

• уникати посилань на популярні видання, матеріали,
авторство яких неможливо встановити

• не рекомендується посилатися на матеріали,
розміщені в мережі Інтернет, якщо вони доступні в
традиційних виданнях

• посилання на Інтернет-публікації (не мають
друкованих аналогів) оформлюються відповідно до
вимог до оформлення посилань на ресурси
віддаленого доступу



• ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис,
бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання.

• ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання.

• ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Основні
види та вихідні відомості.

• ДСТУ 7.80:2007. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні
вимоги та правила складання.

Бібліографічний опис



ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис
скорочення слів і словосполучень в українській
мові.

ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись.
Сокращения слов на русском языке. Общие
требования и правила.

ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Скорочення слів і
словосполук, поданих іноземними європейськими
мовами (ГОСТ 7.11-2004).

Скорочення слів й словосполучень
у бібліографічному описі



Заголовок опису (автор). Основна назва
[Загальне позначення матеріалу] :
відомості, що відносяться до назви /
перші відомості про відповідальність
(автор) ; наступні відомості про
відповідальність (редактори, укладачі
тощо). — Відомості про видання. — Місто
видання : Назва видання, рік видання. —
Кількість сторінок. – (Назва серії ; номер
випуска, тому, номеру).

Схема бібліографічного опису
друкованого видання в цілому



Заголовок (автор). Основна назва :
відомості, що відносяться до назви /
відомості про відповідальність. — Місто
видання : Назва видання, рік видання.
— Кількість сторінок.

Петренко Н. О. Підсудність
справ господарськими судами
України : монографія / Н. О.
Петренко. — Херсон : .вид.
Грінь Д. С., 2017. — 125 с.

Заголовок (автор)

Основна назва 

відомості, що 
відносяться до 
назви

Вихідні 
відомості



Основна назва : відомості, що
відносяться до назви. Відомості про
окремий том / відомості про
відповідальність. — Відомості про
видання. — Місто видання : Назва
видання, рік видання. — Кількість
сторінок.

Цивільне право України :
підручник. Ч. 1 : Загальна / за
ред. Р. Б. Шишки. — 2-е вид.,
перероб. і допов. — Київ : Ліра-
К, 2018. — 258 с.

Основна назва 

Вихідні 
відомості

відомості, що 
відносяться 
до назви

відомості про 
відповідальність

Відомості 
про видання



Багаготомні видання

Автор. Назва видання : відомості, що відносяться до назви (див. на титулі) /
Відомості про відповідальність (автори) ; наступні відомості про
відповідальність (редактори, перекладачі, колективи). – Місце видання :
Видавництво, рік початку видання – рік закінчення видання. – Кількість
томів. – (Серія).

Неопубліковані документи (дисертації, автореферати)

Автор. Назва : дис. … канд. юрид. наук (відомості, що відносяться до назви )
: 12.00.03 (шифр номенклатури спеціальностей наукових працівників) :
захищена … : затверд. … / відомості про відповідальність (автор) ; наступні
відомості про відповідальність (коллектив). – Місце видання , дата
видання. – Об’єм.

Автор. Назва : автореф. дис. … канд. юрид. наук (відомості, що відносяться
до назви ) : 12.00.03 (шифр номенклатури спеціальностей наукових
працівників) : захищена … : затверд. … / відомості про відповідальність
(автор) ; наступні відомості про відповідальність (коллектив). – Місце
видання , дата видання. – Об’єм.



Відомості про складову частину видання
// Відомості про документ, в якому
міститься складова частина. — Відомості
про місцезнаходження складової
частини у виданні.

Схема бібліографічного опису
складової частини документу

(аналітичний опис)



Стаття з журналу
Автор. Назва статті : відомості, що відносяться до назви / Відомості про
відповідальність (автори статті) // Назва журналу. – Рік видання. – Номер
випуску. – Місцезнаходження статті (сторінки).

Стаття з газети

Назва. Назва статті : відомості, що відносяться до назви / Відомості про
відповідальність (автори статті) // Назва збірки : відомості, що відносяться
до назви. – Місце видання, рік видання. – Місцезнаходження статті
(сторінки).

Назва. Назва статті : відомості, що відносяться до назви / Відомості про
відповідальність (автори статті) // Назва газети. – Рік випуску. – Число й
місяць випуску (номер випуску). – Місцезнаходження статті (сторінки).

Стаття із збірки

Аналітичний опис



Відомості про складову частину
видання // Відомості про документ, в
якому міститься складова частина. —
Відомості про місцезнаходження
складової частини у виданні.

Капустин А. Б. Судебная
реформа в Украине 2018:
правовой коллапс и его
причины / А. Б. Капустин //
Правова держава. — 2018. —
Вип. 29. — С. 12—15.

Відомості про 
складову частину 
видання 

Відомості про 
документ, 
в якому 
міститься 
складова частина

Відомості про 
місцезнаходження 
складової частини 
у виданні



Основна назва [Загальне позначення
матеріалу] / відомості про відповідальність. –
Відомості про видання. – Вид ресурсу (обсяг
ресурсу). – Місце видання : назва видавництва
(ім’я видавця), рік видання. – Кількість
фізичних одиниць. – Режим доступу: … (дата
звернення: …). – Інформація про джерело
основної назви.

Особливості бібліографічного опису електронного видання
віддаленого доступу

Схема бібліографічного опису
електронного ресурсу віддаленого доступу



Про вищу освіту : Закон України 1556-VII від 01.07.2014 : зі
змінами від 01.01.2019 [Електронний ресурс] // Законодавство
України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. –
Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення:
25.05.2019). – Назва з екрана

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


Вимоги до оформлення дисертації : затверджено
Наказом Міністерства освіти і науки України

12 січня 2017 № 40

«Бібліографічний опис списку використаних джерел у
дисертації може оформлятися здобувачем наукового
ступеня за його вибором з урахуванням Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання» або одним зі стилів,
віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення
списку наукових публікацій…»



Рекомендаційний перелік стилей 
оформлення списку наукових публікацій

1. MLA (Modern Language Association) style.
2. APA (American Psychological Association) style.

3. Chicago/Turabianstyle.
4. Harvard style.

5. ACS (American Chemical Society) style.
6. AIP (American Institute of Physics) style.

7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
style.

8. Vancouver style.
9. OSCOLA.

10. APS (American Physics Society) style.
11. Springer MathPhys Style.



Українська бібліотечна
асоціація розробила
методичні рекомендації
з оформлення списку 
літератури згідно до 
міжнародних стилів
цитування «Міжнародні
стилі цитування та 
посилання в наукових
роботах» (Киев, 2016).



Офіційний сайт Наукової бібліотеки
ОНУ імені І. І. Мечникова 

http://lib.onu.edu.ua
Розділ «Наукова діяльність» - сторінка «Дослідникам»

http://lib.onu.edu.ua/


Дякуємо за увагу!
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