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Роз’яснення редакції щодо «сірої літератури» 

 

в правилах оформлення бібліографії у виданнях ННПМ вказано: «цитування «сірої літе-

ратури» (газети, неофіційні сайти, збірники тез доповідей тощо) наводяться тільки при 

великій потребі і тільки в тексті або підтекстових виносках, без перенесення у бібліо-

графію.». Редакція нагадує, що джерела мають бути максимально верифіковуваними і 

легкодоступними для всіх, хто звернеться до списку цитованих праць. Тому перевагу ва-

рто надавати виданням, які є у відкритому доступі, по можливості з doi. 

 

До сірої літератури редакція відносить джерела, які не є фаховими по суті (напр. роздат-

кові матеріали конференцій та тези доповідей від учасників конференцій, публікації в 

газетах), є препринтами або виданнями, що не редагуються (без редактора або із зазна-

ченням того, що матеріали друкуються в авторській редакції), які не є виданнями (напр. 

архіви, держстандарти, інтернет-форуми, інформаційні сайти). Для видань після 1990 р. 

ознака «сірості» — відсутність ISSN чи ISBN та веб-сторінок.  

 

Цитування таких джерел є небажаними, за винятком праць, присвячених аналізу пріори-

тетів чи історії самих наукових конференцій тощо. Проте при потребі вони можуть бути 

згадані у розділі «Матеріал та методики» або цитовані у підтекстових виносках. 

 

Зразки оформлення підтекстової виноски при згадках подібних джерел: 

 

варіант 1 

 

Цей факт так і не був опублікований у фахових виданнях, проте є його згадки в тезах різ-

номанітних локальних конференцій1, з чого слідує, що дослідники проявляли інтерес до 

проблеми, проте так і не представили повноцінні результати2. 

 

варіант 2 

 

Дослідник чимало саму приділяв спостереженням за дикою природою, публікуючи свої 

замітки в місцевій пресі3, проте згодом підготував повноцінну статтю (Панченко, 2020). 
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1 Наприклад, у збірнику тез I Всеукраїнської конференції молодих науковців «Сучасні проблеми природни-

чих наук» (Ніжин, 14 лютого 2016 р.) та деяких інших подібних виданнях 2015–2017 рр. 
2 Окремі факти було представлено у доповіді «Міграції граків», тези якої опубліковано в матеріалах конфере-

нції «Природа Полісся», присвяченої 10-річчю першої згадки грака для Полісся (Сарни, 2018 р.). 
3 Зокрема, «Лісова газета» № 123 за 14 лютого 2007 р. та збірник праць викладачів, лаборантів та магістрантів 

природничо-географічного факультету одного з ніжинських педагогічних вузів за 2009 р. 
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