МЕДИЧНЕ ЦИТУВАННЯ:
ПУТІВНИК NLM ДЛЯ АВТОРІВ, РЕДАКТОРІВ І ВИДАВЦІВ
К.Петріас (автор), Д.Вендлінг (редактор)
Джерело: Patrias K, author; Wendling D, editor. Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet]. 2nd edition. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007-.
Bookshelf ID: NBK7282
Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256

Розділ 2 Книги
(продовження розділу, опублікованого в попередніх випусках).
A. Посилання на книгу в цілому
Дата публікації для цілих книг (обов'язково)
Загальні правила для дати публікації
• Завжди зазначайте рік видання
• Римські цифри необхідно замінювати
арабськими. Наприклад: MM на 2000.
• Місяць публікації бажано зазначати після року, наприклад, 2004 травень
• Англійські назви місяців необхідно скорочувати, використовуючи перші три літери,
наприклад, Jan
• Наприкінці інформації про дату варто
ставити крапку періодом
Спеціальні правила для дати публікації
Декілька років видання
• У випадку, коли років після публікації
декілька, перший та останній роки видання необхідно відокремлювати дефісом. Не варто скорочувати другий з двох років до двох останніх
цифр.
2002-2003
1997-1998
1999-2000
• Якщо місяці зазначені, їх необхідно поміщати після року. Англійські назви місяців необхідно скорочувати, використовуючи перші три
літери.
1999 Oct-2000 Mar
2002 Dec-2003 Jan
• Декілька місяців публікації необхідно
розділяти дефісом
2005 Jan-Feb
1999 Dec-2000 Jan
• Декілька сезонів необхідно розділяти
дефісом, наприклад, Fall-Winter.
• Не варто скорочувати назви сезонів.
Неанглійських назви місяців
• Назви місяців необхідно переводити на
англійську мову
• Скорочуйте їх, використовуючи перші
три літери
• Назви місяців необхідно починати з великої літери

Приклади:
mayo = May
luty = Feb
brezen = Mar
Сезони замість місяців
• Назви сезонів необхідно переводити на
англійську мову
• Починайте їх з великої літери
• Не скорочуйте їх
Наприклад:
balvan = Summer
outomno = Fall
hiver = Winter
pomlad = Spring
Дата публікації та дата авторського права
Деякі публікації окрім дати публікації мають дату авторського права. Дата авторського
права позначається символом ©, буквою "C" або
словом авторське право, що передує даті
• Зазначайте тільки дату публікації, окрім
випадку,коли між датою публікації та датою авторського права три або більше років
• У цій ситуації використовувати обидві
дати, починаючи з року публікації
• Позначте дату авторського права буквою
"C" на початку
• Обидві дати відокремлюйте комою та
пробілом. Наприклад, "2002, c1997".
Це позначення попереджає користувача про
те, що інформація, яка міститься у публікації,
старше дати публікації.
• Приклад:
Research Task Force on Risk-Based Inservice
Testing Guidelines. Risk-based testing: development
of
guidelines.
NewYork:
AmericanSocietyofMechanicalEngineers;
2000,
c1996.
Відсутня дата публікації, але є дата авторського права
• Дата авторського права позначається
символом ©, буквою "C" або словом авторське
право, що передує даті. Якщо дата публікації
відсутня, але публікація містить дату авторського права, варто зазначати дату авторського права,
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якій передує літера "с", наприклад c2005.
Приклади:
Kruger L, editor. Pain and touch. San Diego
(CA): Academic Press; c1996. 394 p.
Mark BS, Incorvaia J, editors. The handbook of
infant, child, and adolescent psychotherapy.
Northvale (NJ): JasonAronsonInc.; c1995-1997. 2
vol.
Відсутня дата публікації та дата авторського права
• Якщо дата публікації та дата авторського права відсутні, але дату можна встановити за
матеріалом самої книги або за супровідним матеріалом, необхідно поставити знак питання після передбачуваної дати і подати інформацію про
дату у квадратних дужках
Pathak L, editor. Echocardiography non
invasive diagnosis. Bombay: Cardiological Society
of India; [1980?].
• Якщо дата публікації та дата авторського права відсутні та неможливо встановити дату,
необхідно вжити [дата невідома]
Marcuzzi A. Alimentazione: risorse e
possibilita. Bologna (Italy): MalipieroS.p.A. Editore;
[date unknown]. 72 p. Italian.
Параметри для дати публікації
Це не політика NLM, але наступне є прийнятним варіантом:
Дата публікації може бути зазначена після
імен авторів (або назви, якщо немає авторів) в
списку літератури, коли використовується система назви року в тексті посилань.
• Використовуйте тільки рік видання
• Якщо рік видання не зазначений, необхідно використовувати рік авторського права
• Рік необхідно помістити після останнього автора (чи після назви, якщо немає автора) та
наприкінці поставити крапку
• Наприкінці інформації про видавця необхідно поставити крапку
NLM цитування:
Barnett T, Whiteside A. AIDS in the twentyfirst century: disease and globalization. 2nd ed. New
York: Palgrave Macmillan; 2006. 449 p.
HIV/AIDs resources: a nationwide directory.
10th ed. Longmont (CO): Guides for Living; c2004.
792 p.
Назва року система цитування Name-year
system of citation:
Barnett T, Whiteside A. 2006. AIDS in the
twenty-first century: disease and globalization. 2nd
ed. New York: Palgrave Macmillan. 449 p.
HIV/AIDs resources: a nationwide directory.
c2004. 10th ed. Longmont (CO): Guides for Living.
792 p.
Приклади для дати публікації
37. Книга з декількома датами публікації
Chang TM. Blood substitutes: principles,
methods, products, and clinical trials. New York:

KargerLandes Systems; 1997-1998. 2 vol.
Appenzeller O, editor. The autonomic nervous
system. Amsterdam (Netherlands): Elsevier; 19992000. 2 vol.
Chevalier JM. The 3-D mind. Montreal (QC):
McGill-Queen's University Press; 2002-2003. 3 vol.
38. Книга з датою авторського права замість дати публікації
Modlin IM, Sachs G. Acid related diseases:
biology and treatment. 2nd ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; c2004. 522 p.
Kruger L, editor. Pain and touch. San Diego
(CA): Academic Press; c1996.394 p.
Mark BS, Incorvaia J, editors. The handbook of
infant, child, and adolescent psychotherapy.
Northvale (NJ): Jason Aronson Inc.; c1995-1997. 2
vol.
deVarennes F, editor. Asia-Pacific human
rights documents and resources. Boston: M.
NijhoffPublishers; c1998-2000. 2 vol.
39. Книга з датою публікації та датою авторського права
Herrick CJ. The thinking machine. 2nd ed.
Chicago: University of Chicago Press; 1960,
c1932. 372 p. (Chicago reprint series).
Research Task Force on Risk-Based Inservice
Testing Guidelines. Risk-based testing: development
of guidelines. New York: American Society of
Mechanical Engineers; 2000, c1996.
40. Книга з припустимою датою публікації
Pathak L, editor. Echocardiography non
invasive diagnosis. Bombay: Cardiological Society
of India; [1980?].
Lederer J. Alimentation et cancer. 3e ed.
Brussels: Nauwelaerts; [1986?]. 315 p. French.
deTartas P. Oeuvres de Ambrose Pare de La
Val au Maine. Herni H, illustrator. [place unknown:
publisher unknown; 1977?]. 3 vol. French, Latin.
41. Книга з невідомої датою публікації
Marcuzzi A. Alimentazione: risorse e
possibilita. Bologna (Italy): MalipieroS.p.A.
Editore; [date unknown]. 72 p. Italian.
42. Книга з невідомим місцем, видавцем
та датою публікації
Steriu
D,
Stefanoiu
V.
Terapiasicombatereazoonozelorparazitare. [place,
publisher, date unknown]. 205 p. Romanian.
Нумерація сторінок для цілих книг (необов’язково)
Загальні правила для нумерації сторінок
• Необхідно зазначити загальну кількість
сторінок, на якій поданий текст книги
• До загальної кількості сторінок не варто
зараховувати вступний матеріал, додатки, а та-
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кож зміст, за винятком випадку, коли вони
включені до нумерації тексту
• Після зазначення сторінки необхідно поставити пробіл та літеру р
• Для книг, виданих більше ніж в одному
фізичному томі, необхідно цитувати загальну
кількість томів замість кількості сторінок, так як
4 vol.
• Наприкінці інформації про нумерацію
сторінок необхідно поставити крапку
Спеціальні правила для нумерації сторінок
Використання римських цифр для зазначення номерів сторінок
Якщо всі сторінки (а не тільки сторінки
вступу) книги мають римські цифри замість звичайних арабських цифр:
• Римський чисельник на останній сторінці тексту необхідно перевести на арабську цифру
• Після числа необхідно поставити "р."
• Число і "р." необхідно подати у квадратних дужках, наприклад, [12 стор.]
• Наприкінці інформації про сторінки необхідно поставити крапку
Приклад: [стор.20].
Цифри відсутні на сторінках книги
Якщо номери сторінок не зазначені по вій
публікації:
• Необхідно порахувати загальну кількість
сторінок тексту
• Надайте загальне число листів, а не сторінок
• Наприкінці необхідно поставити крапку
Приклади:
Howell E. Access to children's mental health
services under Medicaid and SCHIP. Washington:
UrbanInstitute; c2004. 7 leaves.
Zaadstra BM, Staats PG, Davidse W. Aard en
omvang van cannabis gebruikbijmensen met MS.
Leiden (Netherlands): TNO PreventieenGezondheid;
1998. 37 leaves. Dutch.
Приклад для нумерації сторінок
43. Книга за допомогою стандартного нумерацією сторінок
Annas GJ. American bioethics: crossing human
rights and health law boundaries. New York: Oxford
University Press; 2005. 244 p.
Blanc B, Siproudhis L. Pelvi-perineologie.
Paris: Springer; 2005. 619 p.French.
44. Книга, опублікована більш ніж в одному томі
Hamilton S, editor. Animal welfare &
antivivisection 1870-1910: nineteenth century
women's mission. London: Routledge; 2004. 3 vol.
45. Книга без зазначення номерів сторінок
Howell E. Access to children's mental health
services under Medicaid and SCHIP. Washington:

Urban Institute; c2004. 7 leaves.
Zaadstra BM, Staats PG, Davidse W. Aard en
omvang van cannabis gebruikbijmensen met MS.
Leiden (Netherlands): TNO Preventie en
Gezondheid; 1998. 37 leaves. Dutch.
Фізичний опис для цілої книги (необов’язково)
Загальні правила для фізичного опису
• Інформацію про фізичні характеристики
необхідно зазначити, якщо книга опублікована у
мікроформі (мікрофільмі, мікрофіші і т. інш.),
наприклад, 3 мікрофіш: чорно-білий, 2 х 4. Така
інформація допомагає читачеві вибрати відповідне обладнання, за яким можна переглянути мікроформу
Спеціальні правила для фізичного опису
Мова для опису фізичних характеристик
Якщо книга опублікована у микрофіші, мікрофільмі або мікрокарті:
• Почніть з інформації про кількість і тип
фізичних частин, за ними поставте двокрапку та
пробіл
5 мікрофішів:
3 бобіни: [мікрофільмів]
2 мікрокарти:
• Необхідно зазначити інформацію про фізичні характеристики, такі як колір та розмір.
Скорочувати загальні слова для вимірювання,
наприклад, in. для дюймів та mm. для міліметрів.
Типи інформації необхідно відокремлювати комою.
Типові слова, що використовуються:
колір
чорний та білий
позитив
негатив
4 х 6 дюймів (стандартний розмір микрофіша)
3 х 5 дюймів (стандартний розмір карти мікрокарти)
35 мм. (стандартний розмір мікрофільму)
16 мм. (стандартний розмір мікрофільму)
Приклади повного фізичного опису:
3 мікрофіш: кольоровий, позитивний, 4 х 6
дюймів.
5 мікрокарт: чорно-білий, 3 х 5 дюймів.
1 котушка: чорно-білий, негатив, 35 мм.
Приклади фізичного опису
24. Книга у мікроформі із зазначенням
типу середовища
Pennell S, editor. Women and medicine:
remedy books, 1533-1865, from the Wellcome
Library for the History and Understanding of
Medicine, London[microfilm]. London: Wellcome
Library for the History and Understanding of
Medicine; c2004. 35 reels: black & white, negative,
35 mm.
Lombardo NE, Ooi WL, Gornstein ES.
Dance/movement therapy with frail older adults: a

114 __________________________________________________________________________________
MORPHOLOGIA • 2016 • Том 10 • № 1 • МОРФОЛОГІЯ

controlled experiment to demonstrate effect on
mood, social interaction, and physical functioning of
nursing home residents and adult day health
clients [microfiche]. Boston: Hebrew Rehabilitation
Center for Aged, Research and Training Institute;
1996. 2 microfiche: blue & white, negative, 4 x 6 in.
Monnier
H.
Etude
medicale
de
quelquesguerisonssurvenues
a
Lourdes[microfilm]. Paris: Frison-Roche; c1997. 1
reel: black & white, negative, 35 mm. French.
Випуски для цілих книг (необов’язково)
Загальні правила для випусків
• На початку необхідно зазначити назву
випуску
• Великою літерою необхідно позначити
тільки перше слово та власні імена
• Після назви необхідно зазначити відповідний номер. Наприклад, vol. 3 для тому чи no.
12 для номера випуску.
• Назву і номер необхідно відокремлювати крапкою з комою та пропуском
• Інформацію про серію необхідно подавати у дужках
• Наприкінці інформації про випуски необхідно поставити крапку після закриття дужки
Спеціальні правила для серій
Ім’я видавця серій
Як виняток, ім'я загального редактора серій
може бути включено разом з інформацією про
випуски.
• На початку необхідно зазначити ім'я видавця або видавців випусків:
На початку зазначте прізвище
Імена та по-батькові необхідно позначити
ініціалами, максимум два ініціали після кожного
прізвища
Кілька імен необхідно відокремлювати комами
Наприкінці інформації про імена необхідно
поставити кому
Див. інформацію під автор/видавець для подальших правил імен
• Слово видавець або видавці необхідно
зазначити після інформації про імена, відокремлюючи їх крапкою
• У назві серій тільки перше слово необхідно позначити з великої літери, а також власні
імена
• Номери необхідно зазначити після назви, такі як том або номер. Наприклад, Vol. 3 для
тому чи no. 12 для номера випуску.
• Ім'я та номери необхідно відокремлювати крапкою з комою та пробілом
• Інформацію про випуски необхідно подати у дужках
• Наприкінці інформації про випуски необхідно поставити крапку після закриття дужки
Приклад:
Forsman RB, editor. Administration and
management in health sciences libraries. Lanham

(MD): Medical Library Association; c2000.
(Bunting A, editor. Current practice in health
sciences librarianship; vol. 8).
Багато випусків
Якщо книга є частиною більш ніж одного
випуску, за потребою, можна зазначити інформацію про всі випуски.
• Кожен випуск необхідно помістити у
дужки
• Випуски необхідно відокремлювати
крапкою з комою та пробілом
• Наприкінці інформації про випуски необхідно поставити крапку після останнього зазначеного випуску у дужках
Приклад:
Rugg DL, Peersman G, Carael M, editors.
Global advances in HIV/AIDS monitoring and
evaluation. San Francisco: Jossey-Bass; c2004. 180
p. (New directions for evaluation; no. 103); (JosseyBass education series).
Неанглійські назви для томів
• Слово для тому необхідно зазначити відповідною мовою. Дайте скорочену форму, якщо
вона відома, відокремлюючи крапкою.
t. 5
bd. 3
• Слова та римські чисельники, що використовуються для позначення номерів томів, необхідно перевести на арабські цифри, таким чином, щоб слово два або II стає 2
• Дивіться наступний список слів і їх скорочення, якщо такі є, що використовуються для
тому у різних мовах:
Мова

Слово для тому

Французька volume
tome

Скорочення
vol.
t.

annee
Німецька
Італійська

Band

bd.

Jahrgang

jahrg.

volume

vol.

tomo

t.

annata
Російська
Іспанська

tom
godovojkomplert

god.

volumen

vol.

tomo

t.

ano
Приклади для випусків
46. Книга у випусках із зазначенням номеру
Indryan A, Sarmukaddam SB. Medical
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biostatistics. New York: Marcel Dekker; c2001. 645
p. (Biostatistics; 7).
Best SJ, Krueger BS. Internet data collection.
Thousand Oaks (CA): Sage Publications; 2004. 91
p. (Quantitative applications in the social sciences;
no. 07/041).
Bergstresser PR, Takashima A, editors.
Gamma-delta T cells. New York: Karger; 2001. 142
p. (Chemical immunology; vol. 79).
47. Книга у випусках без зазначення номера
Evans LK, Lang NM, editors.Academic nursing
practice. New York: Springer; c2004. 278
p. (Springer series on the teaching of nursing).
48. Книга у випусках з видавцем(ями)
Forsman RB, editor. Administration and
management in health sciences libraries. Lanham
(MD): Medical Library Association; c2000. 222
p. (Bunting A, editor. Current practice in health
sciences librarianship; vol. 8).
Redmond CK, Colton T, editors.Biostatistics in
clinical trials.Chichester (England): John Wiley &
Sons, Ltd.; c2001. 501 p. (Armitage P, Colton T,
editors.Wiley reference series in biostatistics).
Ollendick T, editor. Children & adolescents:
clinical formulation and treatment. Amsterdam
(Netherlands): Elsevier Science; 1998. 754
p. (Bellack AS, Hersen M, editors.Comprehensive
clinical psychology; vol. 5).
49. Книга у багатьох випусках
Rugg DL, Peersman G, Carael M, editors.
Global advances in HIV/AIDS monitoring and
evaluation. San Francisco: Jossey-Bass; c2004. 180
p. (New directions for evaluation; no. 103); (JosseyBass education series).
50. Книга опублікована також в якості
видання журналу
Cardena E, Croyle K, editors. Acute reactions
to trauma and psychotherapy: a multidisciplinary
and international perspective. Binghamton (NY):
Haworth Medical Press; 2005. 130 p. (Journal of
trauma & dissociation; vol. 6, no. 2).
Мова для цілої книги (обов'язково)
Загальні правила для мови
• Мову публікації, якщо вона неанглійська, необхідно зазначити
• Назву мови необхідно позначити великою літерою
• Наприкінці назви мови необхідно поставити крапку
Спеціальні правила для мови
Книги, що видаються більш ніж однією
мовою
• Якщо книга написана на декількох мовах:
Назву необхідно надати першою мовою, що

зазначена на титульній сторінці
Після нумерації сторінок необхідно зазначити всі мови або фізичний опис, якщо він є
Назви мов необхідно починати з великої літери
Назви мов необхідно відокремлювати комами
Наприкінці переліку мов необхідно поставити крапку
Приклад:

Puig-Samper MA, Ruiz
R, Galera Andres A, editors. Evolucionismo y
cultura: darwinismo en Europa e Iberoamerica.
Aranjuez (Spain): EdicionesDoce Calles; 2002. 407
p. Spanish, English, French, Portuguese.
• Якщо книга написана рівнозначним текстом на двох або більше мовах, як це часто буває
в канадських виданнях:
Дайте всі назви у тому порядку, в якому вони зазначені на титульному аркуші
Розділяйте їх знаком рівності з пробілом по
обидві сторони
Мови необхідно зазначити після нумерації
сторінок
Назви мов необхідно починати з великої літери
Назви мов необхідно відокремлювати комами
Наприкінці переліку мов необхідно поставити крапку
Приклад:

Institut
de
RecherchesInternationalesServier.
Le
genome:
avanceesscientifiquesettherapeutiques
et
consequences sociales = The genome: scientific and
therapeutic developments and social consequences.
Paris: Elsevier; c2002. 271 p. French, English.
• Якщо жодна з назв не є англійською, необхідно слідувати перекладу, якщо це можливо.
Переклад необхідно надати у квадратних дужках
Приклад:
Lopez
Ferez
JA,
editor.
La
lenguacientificagriega: origenes, desarrollo e
influencia en laslenguasmodernaseuropeas [The
Greek scientific language: origins, development and
influence on modern European languages]. Madrid:
EdicionesClasicas; 2000. 2 vol. Spanish, French,
German, Greek, Italian.
Приклади для мови
15. Книга з організацією у якості автора/видавця, включаючи переклад
MedicinskaForskningsradet [Medical Research
Council] (SE). MFR ochforskningom AIDS och
HIV:
oversynochrekommendationerav?medicinskaforskingsradets AIDS-grupp [MFR and
research on AIDS and HIV: overview and
recommendations of the Medical Research Council's
AIDS group]. Stockholm: The Council; 1988. 46 p.
Swedish.
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RinshoShokakiNaikaHenshuIinkai
[Clinical
Gastroenterology Editorial Committee] (JP),
editor. Daichonaishikyosonyushugi no kihon [Basic
technical procedure of colonoscopy].Dai 1-pan.
Tokyo: Nihon MedikaraSenta; 2003. 135 p.
Japanese.
19. Назва книги на мові, що є відмінною
від англійської
Katsunori
K. [Euthanasia
and
criminal
law]. Shohan. Tokyo: Seibundo; 2003. 198
p. Japanese.
Han'gukyagop
100-yon. Seoul
(Korea):
YakopSinmun; 2004. 2 vol. Korean.
Ochoa
S. Base
molecular
de
la
expresiondelmensajegenetico. Madrid:
Consejo
Superior de InvestigacionesCientificas; 2000. 219
p. Spanish.
TsimmermanIaS. Diagnostika
i
kompleksnoelechenieosnovnykh?gastroenterologicheskikhzabolevanii:
klinicheskieocherki. Perm
(Russia):
PermskaiaGosudarstvenennaiaM?editsinskaiaAkademiia; 2003. 286 p.Russian.
Hartmeier
W. ImmobilisierteBiokatalysstoren. Berlin:
Springer-Verlag; 1988. 212 p. German.
з перекладом
Katsunori
K. [Euthanasia
and
criminal
law]. Shohan. Tokyo: Seibundo; 2003. 198
p. Japanese.
Han'gukyagop
100-yon
[100-year
pharmaceutical industry history]. Seoul (Korea):
YakopSinmun; 2004. 2 vol. Korean.
Ochoa
S. Base
molecular
de
la
expresiondelmensajegenetico [Molecular basis of
gene expression]. Madrid: Consejo Superior de
InvestigacionesCientificas; 2000. 219 p. Spanish.
TsimmermanIaS. Diagnostika
i
kompleksnoelechenieosnovnykh?gastroenterologicheskikhzabolevanii:
klinicheskieocherki [Diagnosis and complex
treatment of basic gastrointestinal diseases: clinical
studies]. Perm
(Russia):
PermskaiaGosudarstvenennaiaM?editsinskaiaAkademiia; 2003. 286 p. Russian.
Hartmeier W. ImmobilisierteBiokatalysstoren
[Immobilized biocatalysts].Berlin: Springer-Verlag;
1988. 212 p. German.
20. Книга публікується з рівнозначним
текстом двома мовами
Chemically-defined flavouring substances =
Substances aromatisanteschimiquementdefinies. 4th
ed. Strasbourg (France): Council of Europe; c2000.
616 p. English, French.
Institut
de
RecherchesInternationalesServier. Le
genome:
avanceesscientifiquesettherapeutiques
et
consequences sociales = The genome: scientific and

therapeutic
developments
and
social
consequences. Paris: Elsevier; c2002. 271 p. French,
English.
21. Книга з текстом на декількох мовах
Puig-Samper MA, Ruiz R, Galera Andres A,
editors. Evolucionismo y cultura: darwinismo en
Europa
e
Iberoamerica. Aranjuez
(Spain):
EdicionesDoce Calles; 2002. 407 p. Spanish,
English, French, Portuguese.
Lopez
Ferez
JA,
editor. La
lenguacientificagriega: origenes, desarrollo e
influencia en laslenguasmodernaseuropeas. Madrid:
EdicionesClasicas; 2000. 2 vol. Spanish, French,
German, Greek, Italian.
з додаванням перекладу
Puig-Samper MA, Ruiz R, Galera Andres A,
editors.Evolucionismo y cultura: darwinismo en
Europa e Iberoamerica [Evolution and culture:
Darwinism in Europe and Latin America]. Aranjuez
(Spain): EdicionesDoce Calles; 2002. 407
p. Spanish, English, French, Portuguese.
Lopez
Ferez
JA,
editor.
La
lenguacientificagriega: origenes, desarrollo e
influencia en laslenguasmodernaseuropeas [The
Greek scientific language: origins, development and
influence on modern European languages]. Madrid:
EdicionesClasicas; 2000. 2 vol. Spanish, French,
German, Greek, Italian.
Примітки для цілої книги (необов’язково)
Загальні правила для приміток
• Примітки є збірним терміном для подальшої інформації, наданої після самого цитування
• Повні речення неприпустимі
• Інформацію необхідно подавати стисло
Спеціальні правила для приміток
Книга супроводжується відеокасетою,
CD-ROM, DVD і т.д.
• Якщо книга має супровідний матеріал,
що супроводжує її у вигляді відеокасети, CDROM, DVD або іншого носію, необхідно починати з посилання на книгу. Додайте фразу "додається до:" з подальшим зазначенням числом та
типу середовища.
Di Lauro A, Brandon E. The MIBIS manual:
preparing
records
in
microcomputer-based
bibliographic information systems. 2nd ed. Ottawa
(ON): International Development Research Centre;
1995. Accompanied by: 1 CD-ROM.
Книга з ISBN
• Якщо книзі був присвоєний міжнародний стандартний номер книги, за потребою, можна додати номер. Почніть з "ISBN: ".
Stern SD, Cifu AS, Altkorn D. Symptom to
diagnosis: an evidence-based guide. NewYork:
LangeMedicalBooks; c2006. 434 p. ISBN:
9780071463898.
Інші типи матеріалів для додання у примітках
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Елемент примітки можуть бути використані
для отримання будь-якої додаткової інформації.
Посилання необхідно починати з книги, а потім
додати примітку. Деякі приклади приміток:
• Елемент примітки можуть бути використані для отримання будь-якої додаткової інформації. Почніть з посиланням на книгу, а потім
додати примітку. Деякі приклади ноти
• Якщо книга надається дистриб'ютором, а
не видавцем, необхідно зазначити ім'я дистриб'ютора, його місцезнаходження і будь-який доступ або розпізнавальний номер. На початку необхідно зазначити фразу "доступний з", за якою
поставити двокрапку та пробіл.
What kind of birth control is best for you?
Rockville (MD): Food and Drug Administration
(US); 2000. 12 p. Available from: US Government
Printing Office, Washington, DC; HE 20.4050:B
53/2000.
• Якщо книга переведена або іншим чином запозичена з іншої книги, необхідно надати
назву оригіналу
Holz FG. Age-related macular degeneration.
2nd ed. New York: Springer; c2004. 234 p.
TranslatedfromtheGermantitle?AltersabhangigeMakuladegeneration.
• Якщо книга була організована або підготовлені для конкретної організації, необхідно
вказати назву останньої
Stahl PH, Wermuth CG, editors. Handbook of
pharmaceutical salts: properties, selection, and use.
New York: Wiley-VCH; c2002. 374 p. Prepared for
the International Union of Pure and Applied
Chemistry.
• Якщо книга не є загальнодоступною, необхідно зазначити ім'я бібліотеки або іншого
архіву, де вона може бути знайдена. На початку
необхідно зазначити фразу " розташований у", за
якою поставити двокрапку та пробіл
Tereshchenko
NM.
Biologicheskiaktivnyeveshchestva i ikhsurrogaty.
Cherkasy (Ukraine): Vidlunnia-Plius; 2003. 103 p.
Russian. Located at: National Library of Medicine,
Bethesda, MD; 2004 H-230.
• Якщо книга містить матеріали, які представляють особливий інтерес для аудиторії, але
не може бути визначені з назви, необхідно їх
вказати
Palazzo RE, Davis TN, editors. Centrosomes
and spindle pole bodies. San Diego: Academic
Press; c2001. 375 p. 16 pages of plates, some color.
• Якщо рукопис автора доступний у електронному вигляді
HaoZheng, Ng F, Yixiao Liu, Hardin PE.
Spatial and circadian regulation of cry in
Drosophila. J Biol Rhythms. Forthcoming. [cited
2008 Aug 11]:[18 p.]. Author’s manuscript available
at

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi
?tool=pubmed&pubmedid=18663236
PubMed
Central; PMCID: PMC2504742.
51. Книга супроводжується CD-ROM або
іншим носієм
Franco KL, Verrier ED, editors. Advanced
therapy in cardiac surgery. 2nd ed. Hamilton (ON):
B.C. Decker; 2003. 642 p. Accompanied by: 1 CDROM.
52. Книзі присвоєно міжнародний стандартний номер книги (ISBN)
Stern SD, Cifu AS, Altkorn D. Symptom to
diagnosis: an evidence-based guide. New York:
Lange Medical Books; c2006. 434 p. ISBN:
9780071463898.
53. Книга подана від дистриб'ютора
What kind of birth control is best for you?
Rockville (MD): Food and Drug Administration
(US); 2000. 12 p. Available from: US Government
Printing Office, Washington, DC; HE 20.4050:B
53/2000.
54. Книга з інформацією про бібліотеку,
де вона може бути знайдена
Lederer J. Alimentation et cancer. 3e ed.
Brussels:
Nauwelaerts;
[1986?].
315
p.
French. Located at: National Library of Medicine,
Bethesda, MD; FF9414.
55. Книга з включенням інших додатків
McRae J. AIDS, agencies and drug abuse: the
Edinburgh experience. Norwich (England): Social
Work Monographs; 1989. 40 p. Revised version of a
dissertation originally submitted as part of an MSc.
in applied social studies at Oxford University.
Stahl PH, Wermuth CG, editors. Handbook of
pharmaceutical salts: properties, selection, and use.
New York: Wiley-VCH; c2002. 374 p. Prepared for
the International Union of Pure and Applied
Chemistry.
Amjad H, translator. On the joints, arthritic
pain: an early 13th century treatise on arthritis.
[place unknown: publisher unknown]; 1996. 13
p. Translation from the Arabic of the work by AlSammarqandi.
Palazzo RE, Davis TN, editors. Centrosomes
and spindle pole bodies. San Diego: Academic
Press; c2001. 375 p. 16 pages of plates, some color.
Duac topical gel. Coral Gables (FL): Stiefel
Laboratories, Inc.; 2008 Jan.Package insert. NDC
0145-2371-05.
Nasarel (flunisolide) nasal spray, 29 mcg.
Mississauga
(ON):
Pantheon,
Inc.;
2006
Sep. Packageinsert. Distributedby TEVA Specialty
Pharmaceuticals.
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