
Перелік змін (із поясненнями), внесених у друге видання методичних 
рекомендацій щодо підготовки, оформлення та видання наукової і навчально-

методичної літератури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова відповідно до вимог нових 
редакцій ДСТУ, які регламентують правила оформлення нормативних 

документів   

1-ше видання 2-ге видання 
Розділ «Головні терміни та визначення» 

 

с. 6–8 Перелічені всі види видань 
за цільовим призначенням 

с. 6–8 Перелічено лише ті 
видання, зазначені  
в ДСТУ 3017–2015,  
які  видає ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова 

 Згідно з ДСТУ 3017–95 
використовувалися: 
а) методичні рекомендації 
(указівки), які належали до 
навчального або 
виробничо-практичного 
видання; 
 

 Згідно з ДСТУ 3017–2015 
використовуються: 
а) методичні рекомендації  
та методичні настанови, 
які належать лише до 
виробничо-практичного 
видання; 

 б) наявний такий вид 
навчального  видання, як 
курс лекцій 

 б) такий вид видання, як 
курс лекцій, відсутній 

Розділ  1 Вимоги до авторського оригіналу  

с. 11 Рекомендовано не 
проставляти номери 
сторінок на титульному 
аркуші, звороті титульного 
аркуша 
 
 

с. 12 Додано рекомендацію не 
проставляти номер 
сторінки також і на 
останньому аркуші 
(сторінка вихідних даних) 
 

Уточнено, що абзацний 
відступ, відповідно до 
табуляції, 1,27 (без вимоги 
кількості знаків) 
 

с. 13  Додано рекомендацію 
(відповідно до                    
ДСТУ 1.5:2015) не 
цитувати у тексті роботи 
закони України 
 

Розділ 2 
Підрозділ 2.1 Структура навчальної книги 

с. 15 Список літератури (джерел) 
розміщують останнім 
розділом книги, а додатки – 
після основного тексту 
 

с. 16 Список літератури 
розміщують після 
основного тексту, а 
додатки – останнім 
розділом книги  

Розташування підрозділів  

2.8–2.14 2.8–2.12 

с. 19–23 2.8 Бібліографічний опис. 
2.9 Ілюстрації. 
2.10 Післямова. 
2.11 Додатки. 
 

с. 20–23 2.8 Післямова. 
2.9 Бібліографічний опис. 
літератури (джерел). 



1-ше видання 2-ге видання 
 2.12 Термінологічний 

словник. 
2.13 Покажчики. 
2.14 Список використаної 
(рекомендованої) літератури 

 2.9.1 Список використаної 
(рекомендованої)  
2.10 Термінологічний 
словник. 
2.11 Покажчики. 
2.12 Додатки 

    Підрозділ «Ілюстрації» 
перенесено до розділу 3, 
поєднано з підрозділом 
«Рисунки» та внесено 
необхідні зміни (див. 
нижче) 

с. 20 У підрозділі 2.9 
Бібліографічний опис  
доведено до відома читачів 
інформацію щодо нового 
ДСТУ 8302:2015 
Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та 
правила складання  
 

 У пункті 2.9.1 Список 
використаної 
(рекомендованої) 
літератури (джерел) 
наведено електронні 
адреси, за якими можна 
ознайомитись із 
методичними 
рекомендаціями, 
розробленими 
інформаційно-
бібліографічним відділом 
бібліотеки ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, у яких 
надано пояснення  та 
приклади щодо 
використання  
ДСТУ 8302:2015 та   
 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

   с. 23 У підрозділ 2.12 Додатки 
внесено зміни в 
оформлення додатків 

 Розділ 3 

 Прізвища, назви установ, 
організацій, фірм та інші 
власні назви раніше 
потрібно було 
транслітерувати 

с. 24 Згідно з ДСТУ 3008-2015   
прізвища, назви установ, 
організацій, фірм та інші 
власні назви можна 
наводити мовою  оригіналу 
(можливість  транслітерації 
залишена) 
 

   с. 25 Додано правила щодо назв 
команд, режимів, сигналів 
 
 



1-ше видання 2-ге видання 
   с. 26 Додано інформацію щодо 

написання знаків «+» та 
«–» 

   с. 27 Додано підпункт «Числові 
значення. Діапазон чисел» 
 

  с. 29 У підпункт «Ініціали й  
графічні скорочення» 
додано інформацію щодо 
відокремлення ініціалів від 
прізвища 
 

  с. 29 Унесено зміни в підпункт 
«Поділ чисел у цифровій 
формі на групи» 
 

  с. 30 Додано інформацію в 
підпункт 
«Знаки валюти» 
 

  с. 31–32 
 

У пункті 3.1.2 Формули та 
рівняння уточнено 
правила нумерації формул 
та внесено зміни щодо 
розташування пояснень до 
них 
 

с. 30–31 
 

Наявні підпункти 
«Нумерація й посилання», 
«Розділові знаки» та 
«Експлікація» 

  Ці розділи відсутні, а 
інформація, що містилася в 
них, подана в пункті    
3.1.2 Формули та рівняння 
 

с. 31 Наявний пункт «Дужки»    Відсутній пункт «Дужки», 
оскільки ця інформація не 
затребувана 
 

Підрозділ 3.2 Рисунки 

 Оформлення рисунків на 
кількох сторінках було 
іншим  

с. 32–34 
 

Внесено зміни до 
оформлення рисунків на 
кількох сторінках 
 

Підрозділ  3.3 Таблиці та виводи  

 Оформлення таблиць із 
продовженням мало інший 
вигляд 

с. 36–37 Унесено зміни щодо 
оформлення таблиць із 
продовженням 
 

  с. 38–39 Додано підрозділ  
3.4 Примітки та виноски 
 

Розділ «Список джерел» 

с. 67–69 - с. 42–44 Оновлено список 
законодавчих, 
нормативних документів та 
методичних рекомендацій 
до них відповідно до 
останніх змін 
 
 
 



1-ше видання 2-ге видання 
Розділ «Додатки»   

с. 38–66 - с. 45–62 1. Оновлено зразки  
титульного аркуша, 
звороту титульного 
аркуша та останньої 
сторінки видань,  
редагованих РВВ ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова. 
 

2.  Змінено номер 
свідоцтва суб’єкта 
видавничої справи та  
адресу видавця  

  с. 63–66 Додаток «Коректурні 
знаки…» розміщено 
наприкінці методичних 
рекомендацій 
 

   Додаток «Правила 
укладання списку 
літератури (джерел)» 
вилучено. Рекомендовано 
використовувати 
методичні рекомендації 
бібліотеки ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 
посилання на які містить 
підрозділ «Бібліографічний 
опис» 

 


