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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема: Проведення підсумків наукових досліджень та літературне 

оформлення наукової роботи 

Мета: розширити і поглибити знання студентів про різні засоби 

доведення наукової інформації; про роботу над складанням наукової доповіді 

із літературного оформлення наукових робіт, оглядів та анотацій; виробити 

практичні навички з написання оглядів і рефератів та складання анотацій. 

Час: 2 год. 

 

1.1 Порядок виконання роботи 

 

- представити викладачу виконане завдання для самопідготовки. 

Умову завдання наведено у п. 1.2; 

- проробити практичну частину; 

- виконати домашнє завдання. 

 

1.2 Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

а) вивчити конспект лекцій; 

б) опрацювати рекомендовану літературу; 

в) занести у зошит для практичних робіт такі матеріали: 

1) Назвіть способи доведення наукової інформації. 

2) Визначте особливості різних форм колективних наукових 

зустрічей. 

3) Надайте перелік можливості, які надає вживання технічних 

засобів під час усної доповіді; 

4) Особливості оглядів, рефератів та анотацій, як наукових 

творів 
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1.3 Практична частина 

 

1.3.1 Форми наукових доповідей 

 

Значну частину наукових відомостей вчені і фахівці отримують з 

усних джерел, доповідей і повідомлень на нарадах, семінарах, симпозіумах, 

конференціях і бесід при особистих зустрічах. 

Нарада — це форма колективних контактів вчених і фахівців одного 

наукового напрямку (галузі). Склад учасників наради і тривалість виступів 

суворо регламентуються. 

Колоквіум — форма колективних зустрічей, де, як правило, 

обмінюються думками вчені різних напрямків. Всі присутні є учасниками 

невимушеної дискусії. На колоквіумах офіційні доповідачі не призначаються. 

Симпозіум — являє собою напівофіційну бесіду із заздалегідь 

підготовленими доповідями, а також виступами експромтом. Учасники 

симпозіуму можуть відвідувати не всі доповіді, зустрічатися в кулуарах. 

Конференція — найпоширеніша форма обміну інформацією. Одна 

частина учасників (доповідачі) повідомляє про нові наукові ідеї, результати 

теоретичних і експериментальних робіт, про виробничий досвід, відповідає 

на питання. Інша, набагато більша частина — слухачі, що сприймають 

інформацію. Слухачі можуть задавати питання і брати участь в 

обговореннях. На доповідачів і слухачів лягає велике інформаційне 

навантаження, тому встановлюється суворий регламент для доповідачів і 

виступаючих в обговореннях, організується секційна робота. Іноді на 

конференціях організуються стендові доповіді, при яких в певному місці 

вивішується ілюстративний матеріал до доповіді і доповідач відразу ж 

відповідає на питання, оскільки з основним змістом (ідеєю) доповіді 

учасники конференції могли ознайомитися заздалегідь, прочитавши збірник 

анотацій доповідей, включених в програму конференції. У наукових 

установах і учбових закладах конференції часто проводяться систематично 
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(річні, приурочені до різних дат). Конференції звичайно ухвалюють рішення і 

рекомендації. 

З'їзди і конгреси є вищою, найбільш представницькою формою 

спілкування і мають національний або міжнародний характер. Тут 

виробляється стратегія в певній галузі науки і техніки або в ряді суміжних 

галузей. 

Найбільш відповідальне завдання у всіх вище перерахованих заходах 

випадає на доповідачів. Виступ з доповіддю — відповідальне наукове 

доручення. Доповідь забезпечує можливість випробування результатів 

наукового дослідження в думках інших осіб. Публічні виступи з доповідями 

виховують звичку не боятися аудиторії, уміння швидко концентрувати увагу 

при відповідях на питання, вести наукову дискусію. У процесі доповіді слід 

триматися вільно, не концентрувати своєї уваги на окремому слухачеві, а 

звертатися до всієї аудиторії. 

Перед доповіддю потрібно підготувати тези. Це короткі, стисло 

сформульовані основні положення доповіді, повідомлення і т. д. Вони 

включають виклад основних положень всієї наукової роботи від початку до 

кінця, а не тільки власне дослідницької частини. У тезах в короткій формі 

(одна - дві фрази) даються обгрунтування теми, характеристика історії 

питання, виклад методики дослідження і результати дослідження. Тези 

можуть бути короткими або розгорнутими, але вони завжди відрізняються 

від повного тексту доповіді тим, що в них відсутні деталі, пояснення, 

ілюстрації. Окремі тези повинні бути пов'язані, між собою логічно, як ланки 

одного ланцюга. Обсяг тез складає 60... 125 машинописних рядків 

Доповідачі в процесі доповіді часто використовують демонстраційний 

матеріал і техніку. До технічних засобів, що використовуються при 

доповіді, відносяться діапозитив, діафільм, звукозапис, кінофільм тощо. 

Виступ з доповіддю — це самоперевірка, самоконтроль автора через 

звернення до допомоги колективного розуму. При цьому дуже корисні ради, 

зауваження, зроблені по доповіді. 
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Дискусія — це корисна форма колективного, мислення. Різні точки 

зору, що висловлюються в дискусії, сприяють активному мисленню, 

примушують ретельно продумувати і обґрунтовувати власну точку зору. 

Більш того, між різними думками і чинниками встановлюється ряд зв'язків, 

які без дискусії могли б виявитися упущеними. Участь в дискусії — кращий 

метод розвитку навичок критичної думки і обдумування, де перевіряється 

якість накопичених людиною знань. Дискусія — це хороше тренування в 

публічних виступах. Форми участі в дискусії можуть бути різними. 

Наприклад, слухати і записувати. Формою участі в дискусії є і постановка 

питань з метою уточнення неясних моментів або отримання додаткової 

інформації. Найактивніша форма участі в дискусії — це висловлювання своєї 

думки, яке повинне бути досить обгрунтованим. Етика поведінки під час 

дискусії може бути стисло визначена так: пошук істини, а не перемога над 

противником, бо останній може виявитися правим. 

 

1.3.2 Рекомендована послідовність роботи над доповіддю 

 

1. Розробка плану доповіді: 

—  вступ, в якому треба обгрунтувати необхідність розробки вибраної 

теми; 

— мета дослідження і задачі, які необхідно було розв'язати для 

досягнення мети дослідження; 

— методики досліджень, які були використані в експериментальній 

частині роботи і при обробці результатів досліджень; 

— об'єкт досліджень; 

— представлення і аналіз отриманих під час досліджень результатів; 

— висновки і рекомендації з використання отриманих результатів. 

2. Складання детального конспекту доповіді. 

3. Підготовка демонстраційних матеріалів (плакатів, слайдів з 

таблицями, схемами, діаграмами тощо), що ілюструють доповідь. 
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4. Перед виступом з доповіддю слід підготувати тези (зручно зробити 

їх на картці, об'ємом 60... 125 машинописних рядків). 

5. Під час підготовки доповіді її текст необхідно завчасно декілька 

разів перечитати вголос. 

 

1.3.3 Літературне оформлення наукової роботи 

 

Після завершення наукової роботи наступає другий етап — 

літературні оформлення отриманих результатів у вигляді звіту, статті. 

Процес літературного оформлення результатів творчої праці передбачає 

знання та дотримання вимог, які ставляться до наукового рукопису. 

Особливо важливі якості викладання, систематичність та послідовність у 

поданні матеріалу. Текст рукопису слід поділити на абзаци, тобто на 

частини, що починаються з червоної строки. Кожний абзац містить 

самостійну думку в одному або декількох реченнях. 

В рукописі слід уникати повторів, не допускати переходів до нової 

думки поки попередня не отримала закінченого виразу. Текст краще 

сприймається, якщо з нього виключені тавтології, тобто часті повтори 

одних і тих же слів та виразів. 

Виклад повинен бути стороннім, містити критичну оцінку існуючих 

точок зору з даного питання в літературі, навіть якщо вони не на користь 

автору. 

У тексті бажано менше посилатись на власні роботи, а якщо це 

необхідно, то слід використовувати їх від третьої особи: автор вважає, згідно 

нашої думки і ін. 

Не рекомендується перевантажувати рукопис цифрами, цитатами, 

ілюстраціями, оскільки це відвертає увагу читача та утрудняє розуміння 

змісту. Але і не слід відмовлятися від того матеріалу, тому що за ним читачі 

зможуть перевірити результати, отримані в експериментах. Цитовані в 

рукописові місця повинні мати точні посилання на джерела. Необхідно 
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дотримуватись єдиних умовних позначень і допущених скорочень слів, які б 

відповідали стандартам. Відомості про ці стандарти й скорочення містяться у 

довідкових виданнях, енциклопедіях, словниках. При використанні ж 

нестандартних скорочень, характерних для даної теми, в звіті доцільно 

окремою таблицею дати перелік скорочень та помістити їх на початку. 

При написанні наукового звіту, доповіді, статті доцільно 

дотримуватись загального плану викладення. При цьому можливі деякі 

індивідуальні відхилення. 

Назва. Заголовок роботи повинен бути коротким і відповідати змісту 

роботи. За назвою робота буде класифікована у предметному каталозі. 

Назва роботи виноситься на титульну сторінку, на якій указують 

повне ім'я, по-батькові та прізвище автора (авторів) у називному відмінку, 

посаду, назву установи і місто, де була виконана робота, рік її оформлення, 

прізвище, посаду та звання керівника. 

Зміст — повинен розкрити перед читачем у короткій формі зміст 

роботи з допомогою позначення основних розділів, частин та інших 

підрозділів рукопису. Місце змісту у загальній структурі рукопису може бути 

на початку або в кінці. 

Передмова. Інколи при оформлені наукової роботи виникає 

необхідність дати передмову. В ній викладаються зовнішні передумови 

створення наукової праці; чим викликана її поява, коли і де була виконана 

робота, перераховуються організації та особи, що допомагали виконати 

роботу. 

Вступ — призначений для введення читача в круг проблем, дає 

постановку основного питання дослідження. У вступі визначається значення 

проблеми, її актуальність, мета й завдання автора при написанні наукової 

роботи, стан, проблеми на даний момент. При цьому не слід наводити факти 

та висновки, які викладаються в наступних розділах наукової роботи. 

Огляд літератури – вслід за вступом дається короткий огляд 

літератури з питання, що розглядається. В ньому дуже важливо вміти 



 

 

8 

 

відокремити найбільш важливу літературу від менш суттєвої. Це має велике 

значення для читачів, тому що дозволяє їм визначити положення роботи в 

загальній структурі робіт із даної теми. 

Основний зміст роботи. В цій частині роботи наводяться матеріали, 

методи, експериментальні дані, узагальнення та висновки самого 

дослідження. Особливу увагу слід звертати на точність використаних у тексті 

слів та виразів, не допускати можливості неоднозначного їх тлумачення. 

Заново введені терміни або поняття необхідно детально пояснити. 

Загальновідомі і навіть спеціальні терміни та поняття розкривати 

необов'язково, оскільки наукова робота, як правило, призначається для 

підготовленого читача, для спеціалістів. 

Висновки. Повинні відповідати тільки тому матеріалу, який викладено 

у кінці роботи як підсумковий матеріал у вигляді коротко сформульованих і 

пронумерованих окремих тез (положень). Але при цьому слід дотримуватись 

принципу: у висновках треба йти від окремих до більш загальних і важливих 

положень. 

Характерною похибкою при написанні висновків є наступне - замість 

формулювання результатів досліджень пишеться про те, що робилось в даній 

роботі і, про що уже говорилось в основному змісті. 

Закінчення являє собою узагальнення найбільш суттєвих положень 

наукового дослідження, підводяться його підсумки, показується 

справедливість висунутих автором нових положень, а також висуваються 

питання, які ще потребують вирішення. Закінчення ні в якому випадку не 

повинно повторяти висновки. Якісно написане закінчення характеризується 

тим, що читач, ознайомлений з дослідженнями з даного питання, прочитавши 

його, може ясно уявити якісну суть даної роботи і зробити висновки про 

можливі напрямки подальших досліджень. 

Література. В кінці роботи наводиться перелік літературних джерел 

(Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел дивись у 

додатку А). 
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Обсяг рукопису визначається за кількістю друкованих знаків. Один 

машинописний аркуш вміщує 1700-1800 знаків, друкований аркуш — 40 тис. 

знаків або 24 машинописних сторінки. 

Анотація — це коротка характеристика звіту або іншого друкованого 

твору з точки зору змісту, призначення, форми та інших особливостей. 

Анотація виконує, перш за все, сигнальні функції і повинна відповідати на 

питання, про що говориться у першоджерелах. 

Анотація часто розміщуються у звітах, книгах, брошурах, тематичних 

планах видавництв, рекламних матеріалах, бібліографічних посібниках. 

Анотація у відповідності з ДОСТ 7.9-77 містить характеристику типу 

твору, основної теми, проблеми, об'єкта, мету роботи та її результати. В 

анотації вказується, що нового несе в собі даний твір та його читацьке 

призначення. Середній обсяг анотації — 600 друкованих знаків. 

Реферат являє собою скорочене викладання змісту первинного 

документі або його частини з основними фактичними відомостями та 

висновками. Реферат, на відміну від анотації, виконує не сигнальну, а 

пізнавальну функцію, відповідаючи на питання "що говориться у первинному 

документі". Реферат розміщують у реферативних журналах, збірниках, на 

інформаційних картках та ін.  

Основні вимоги до реферату (ДОСТ 7.9-77). Реферат повинен включати 

заголовок (якій збігається із заголовком первинного документу) і текст 

реферату за темою, предмет (об'єкт), характер і мету роботи, методи 

проведення роботи, конкретні результати роботи (при цьому перевагу 

віддають новим та перевіреним фактам, результатам довгострокового 

значення, відкриттям, важливим для вирішення практичних питань), висновки 

(оцінки, пропозиції), характеристику сфери використання роботи. 

Середній обсяг реферату в залежності від первинних документів 

повинен мати друкованих знаків: 500 для нотаток і коротких повідомлень; 

1000 — для більшості статей, патентів; 2500 — для документів більшого 

об'єму. 
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Наукова стаття — це твір, в якому викладаються результати 

експериментальних досліджень та який складається приблизно за таким 

планом: спочатку викладається суть питання, що досліджується, потім 

методика дослідження, експериментальна частина з наведенням результатів 

дослідження та їх обговоренням. Стаття закінчується висновками та 

наведенням переліку використаної літератури. 

Посилання на літературу ставлять у відповідному місці статті у 

квадратних дужках. Правильність оформлення списку літературних джерел, 

цитати з яких наведено у тексті наукової роботи, зміст статті, форма 

викладення матеріалу та обсяг залежать як від специфіки результатів, котрі 

описуються, так і від тематики журналу або збірника, в який направляється 

рукопис. 

Заголовок статті повинен бути коротким та відображати тему 

дослідження. 

Підходити до написання тексту наукової статті слід після розробки плану 

її побудови: формулювання мети; розкладання змісту на елементи. Стиль 

викладання повинен бути науковим, чітким, коротким. 

Обсяг статті, яка надсилається до журналу разом із рисунками, 

таблицями, графіками та літературою не повинен перевищувати 10 сторінок 

машинописного тексту на папері формату А4 (210x297 мм). Текст, таблиці, 

рисунки не повинні дублювати один одного. Кількість рисунків — не більше 

трьох. 

 

1.4 Контрольні питання 

 

1) Які форми обміну інформацією вам відомі? 

2) Що таке нарада, симпозіум, колоквіум, з’їзд конгрес? 

3) Які навички виховують публічні доповіді у доповідача? 

4) Що таке тези? 

5) Що відносять до технічних засобів, які використовують при 

доповіді? 
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6) Що таке дискусія? 

7) Яка послідовність складання тексту доповіді? 

8) Яку мету переслідує усний виступ з доповіддю? 

9) Назвіть вимоги до складання рукописів за результатами 

досліджень. 

10) Назвіть вимоги до змісту окремих розділів наукового рукопису 

(вступу, огляду, основного змісту). 

11) Назва наукового твору та вимоги до неї. Оформлення титульної 

сторінки. 

12) Особливості реферату як наукового твору. Його коротка 

характеристика. 

13) Огляд як частина наукового твору. Особливості літературних 

оглядів різних наукових творів. 

14) Вимоги до оглядів та послідовність їх складання. 

15) Вимоги до рефератів: їх зміст та обсяг в залежності від 

призначення. 

16) Особливості анотації як наукового твору. 

17) Вимоги до анотацій та послідовність їх складання. 

18) Чим відрізняється реферат від анотації? 

19) Зміст, його оформлення та розміщення в науковій роботі. 

 

Рекомендована література 

1. Кельберт Д.Л. Методические указания по оформлению отчѐта о 

научной работе студента. – М.: Высш. шк., 1980. – 55 с. 

2.  Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества. - Киев; 

Донецк: Выща школа, 1983. -184 с. 

3. Основы научных исследований: Учебн. для технических вузов/ В.И. 

Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др. Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. 

– М.: Высш шк., 1989. – 400 с. 

4. И.Н. Кузнецов. Научное исследование. Методика проведения и 

оформления – 2-е изд, перераб и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К
0
", 2006. – 460 с. 
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Додаток А 

(довідковий) 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, 

який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, 

який наводять в авторефераті 
 

ОДИН АВТОР 

Якуба К. І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення 

України : теорія, методологія, практика / К. І. Якуба. — К. : Ін-т аграрної 

економіки, 2007. — 361 с. 

ДВА АВТОРА 

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних 

матеріалів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Суберляк, П. І. 

Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. 

ТРИ АВТОРА 

Найдиш В. М. Дискретне диференціювання : навч. посіб. для студ. 

ВНЗ III-IV рівнів акредитації  / В. М. Найдиш, В. М. Верещага, А. В. Найдиш. 

— Мелітополь : Люкс, 2007. — 114 с.  

ЧОТИРИ АВТОРА 

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підруч. 

для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, 

М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, с. — (ПТО: Професійно-

технічна освіта). 

Методичні рекомендації з експертної оцінки майна у підприємствах 

АПК / Г. М. Підлісецький [та ін.]. — К. : ННЦ Ін-т аграрної економіки, 2005. 

— 224 с.  

П’ЯТЬ І БІЛЬШЕ АВТОРІВ 

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 

працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. 

Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. 

— 115 с. — (Серія Формування здорового способу життя молоді : у 14 кн. ; 

кн. 13.) 

Біохімія: ділові ігри та ситуаційні задачі : навч. посібник / М. Є. 

Кучеренко [та ін]. - К. : Либідь, 1994. — 208 с. 

БЕЗ АВТОРА 

Посібник-практикум з механізації виробництва продукції 

тваринництва : навч. посібник / за ред. І. І. Ревенка — К. : Урожай, 1994. —  

288 с. 

БАГАТОТОМНИЙ ДОКУМЕНТ 

Вісник Харківського державного технічного університету сільського 

господарства : збірник наукових праць / ХДТУСГ. — Харків : ХДТУСГ, 2000 

- ....    Вип. 1 : Механізація сільського виробництва. - 2000. - 384 с. 
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Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. 

М. Яременко та ін.] — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—

 ....(Джерела з історії науки в Україні)  Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573 c. 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-

аграрників, (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. 

держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. 

В. Докучаєва, 2000. — 167 с. 

СЛОВНИКИ 

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів 

і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. 

Тимошенко — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 

2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. 

— 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). 

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 

посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 

39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики 

України, 2007. — 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. 

Інструкція). 

СТАНДАРТИ 

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 

6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт 

України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).  

Національна стандартизація. Правила розроблення, по будови, 

викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів : ДСТУ 

1.10:2005. — На заміну ДСТУ 3456—96, КНД 50—028—94; чинний від 2006-

01-01. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 16 с. — (Національний 

стандарт України). 

КАТАЛОГИ 

Вищі навчальні заклади України : каталог / за ред. І. О. Вакарчука. — 

К. : Навч.-метод. центр, 2008 —. .... 

         Т. 1. — 2008. — 520 с. 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Лісняк А. А. Геометричне моделювання дій механічних пристроїв на 

основі властивостей трикутника релло: дис... канд. техн. наук : 05.01.01 / А. 

А. Лісняк. — Харків : [б. в.], 2008. — 174 с. 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

 Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 

робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія 

машинобудування» / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль : [б. в.], 2007. — 20, с. 

ПАТЕНТИ 

Пат. 679 Україна, МКИ
5 

В 03 В 5/28, В 03 В5/70. Гідравлічний 

класифікатор / В. В. Тарасенко (Україна). – № 932302216; заявл. 22.02.93 ; 

опубл. 15.12.93, Бюл. № 2. – С. 36. 

ЧАСТИНА КНИГИ, ПЕРІОДИЧНОГО, ПРОДОВЖУВАНОГО 

ВИДАННЯ 

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. 

Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. 

Чорний Д.H. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 

цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст 

України : (кінець ХІХ—початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 

3. — С. 137—202. 

Шиян Д. В. Теорія аграрних циклів: історія та методологічні засади 

формування / Д. В. Шиян // Економіка АПК. — 2006. — № 10. —  С. 24-31. 

Е Л Е К Т Р О Н Н І  Р Е С У Р С И  

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ре-

сурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим -2003" 

[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. 

Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу 

до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та 

віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 

ресурс] / Держ. ком. статистики України — К. : Інфодиск, 2004. — 1електрон. 

опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукраїнський перепис населен-

ня, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 

98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. 

 

Бібліографічний  опис оформлюється згідно з  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання» 

 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
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