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Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах:  

Стиль Американської психологічної асоціації (APA style)  

Сфера застосування – суспільні науки (соціологія, право, психологія, історія 
тощо) 

Цитування в тексті 

APA стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, 

коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи 

блокова цитата. 

Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці 

(редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що 

цитується, рік видання та сторінковий інтервал (номери сторінок з яких 

наводиться цитата). Сторінковий інтервал дозволяється не вказувати, якщо 

ви не наводите цитату, а висловлюєте якусь ідею чи посилаєтесь на роботу в 

цілому.  

Парафраз. Не береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися:  

1) в самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік 

видання. 

2) в дужках після парафрази разом із роком видання (через кому). 

 

Наприклад: 

У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування 
(Тимошик, 2004). 
 
За Тимошиком (2004) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів 
редагування. 

 
Обидва посилання  вказують на те, що інформація, яка міститься в 

реченні може бути розташована у творі Тимошика, виданого 2004 року. 



Науково-технічна бібліотека  

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

Більш розгорнута інформація про згадане джерело буде міститися у списку 

використаних джерел. 

Цитата всередині рядка. Береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) 

може з'явитися:  

1) в самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік 

видання, а після цитати у круглих дужках зазначається сторінковий 

інтервал. 

2) в дужках після цитати разом із роком видання та сторінковим інтервалом 

(через кому). 

 

Наприклад: 

Вордсворт (2006) заявив, що романтична поезія була відзначена як 
"спонтанний перелив сильних почуттів" (с. 263). 
 
Романтична поезія характеризується "спонтанним переливом сильних 
почуттів" (Вордсворт, 2006, с. 263). 

 
Обидва посилання  вказують на те, що інформація, яка міститься в 

реченні розташована на сторінці 263 твору 2006 року, автором якого є 

Вордсворт. Більш розгорнуту інформацію про згадане джерело можна 

дізнатися зі списку використаних джерел. 

Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту). 

Подається в тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, не 

береться в лапки. Міжрядковий інтервал – подвійний. Після тексту цитати 

ставиться крапка і вказується вихідне джерело в дужках. 
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Наприклад: 

У галузі видавничої справи поняття «редагування» перш за все 

використовується для позначення видів роботи, безпосередньо 

пов’язаних з діяльністю органів друку. Сучасне редагування належить 

до сфери суспільно-культурної професійної діяльності, що спрямована 

на аналіз і вдосконалення мовних творів під час їх підготовки до 

відтворення засобами поліграфії, або до трансляції. (Хоню, 2006, с. 45) 

 
Якщо у внутрішньотекстовому посиланні ви зазначаєте назву джерела, 

тоді всі слова назви мають починатися з великої літери. Курсивом необхідно 

виділяти назви довгих творів (книги), наприклад: (Українська Мова, 2009, 

с. 6). Назви невеликих робіт (частини книги, статті) беруться в лапки, 

наприклад: ("Правопис слів іншомовного походження", 2009, с. 103). 

Посилання на роботу кількох авторів (редакторів/укладачів) 

Внутрішньотекстове посилання на роботу кількох авторів залежить від 

їх кількості: 

1) 2-5 авторів. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно перерахувати 

прізвища усіх авторів (через кому). Перед останнім автором пишеться знак 

«&», якщо автори перераховуються в дужках, або слово «та», якщо автори 

перераховуються в реченні, а рік видання та сторінковий інтервал в 

дужках. 
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Наприклад: 

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) або (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & 
Harlow, 1993, p. 199) 
 
(Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010) або (Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010, с. 5) 
 
Результати дослідження  Бойко, Гречки, та Павлюка (2010) підтверджують … 
або Бойко, Гречка та Поліщук (2010) стверджують: "Біологія – це система 
наук…" (с. 5). 

 
2) 6 авторів і більше. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати 

прізвище першого автора та слово «та ін.». 

 

Наприклад: 

(Jones et al., 1998) або (Jones et al., 1998, p. 7) 
 
(Бойко та ін., 2005) або (Бойко та ін., 2005, c. 10) 
 
Результати дослідження  Величко та ін. (2014) підтверджують … або Величко 
та ін. (2005) стверджують: "Біологія – це система наук…" (с. 10). 

Посилання на роботу під назвою 

Якщо автора (редактора/укладача) праці великого розміру (наприклад, 

книги) встановити неможливо, тоді у внутрішньотекстовому посиланні після 

парафрази або цитати на місці автора необхідно вказати курсивом два слова 

назви праці. 

 

Наприклад: 

Згідно з останніми дослідженнями українська мова займає визначене місце 
серед сучасних мов світу (Українська Мова, 2009). 
 
Елкінс стверджує, що візуальні дослідження, як нова дисципліна, можуть 
бути "занадто легкими" (Візуальні дослідження, 2009, с. 63). 
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Якщо автора (редактора/укладача) праці невеликого розміру 

(наприклад, статті, частини книги, веб-сторінки) встановити неможливо, тоді 

у внутрішньотекстовому посиланні після парафрази або цитати на місці 

автора необхідно вказати у лапках два слова назви праці. 

 

Наприклад: 

В українській мові розрізняють 6 голосних фонем ("Система голосних фонем", 
2009)  
 
"Фонетика як система матеріальних засобів мови – це набір звуків, наголосів 
й інтонацій" ("Система голосних фонем ", 2009, с. 6). 

Посилання на кілька робіт різних авторів (одночасно) 

Якщо парафраз відноситься до кількох робіт різних авторів, тоді після 

парафрази необхідно вказати прізвище автора однієї книги і рік видання, та 

після знаку «;» вказати прізвище автора другої книги і рік видання. 

 

Наприклад: 

Чимало дослідників вважають літературне редагування одним з 
найважливіших етапів обробки тексту (Феллер, 2004; Різун, 2002). 

Посилання на кілька робіт різних авторів з однаковими прізвищами 

Якщо два або більше авторів мають однакові прізвища, у 

внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати також перші ініціали 

(або навіть повне ім'я, якщо різні автори мають однакові ініціали).  

 

Наприклад: 
Існують різні думки щодо наслідків клонування (Р. Міллер, 12; А. Міллер, 46). 
 
Хоча деякі медичні фахівці з етики стверджують, що клонування призведе до 
дизайнерських дітей (Р. Міллер 12), інші відзначають, що переваги медичних 
досліджень перевершують це міркування (А. Міллер 46). 
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Упорядкування списку використаних джерел 

Список використаних джерел розміщується в кінці роботи на окремій 

сторінці. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати 

будь-яке джерело, процитоване в тексті документа. Кожне джерело, 

процитоване в роботі має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, 

кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті 

роботи.  

Назва списку використаних джерел – Список посилань. Заголовок 

розміщується по центру звичайним накресленням, без лапок.  

Міжрядковий інтервал протягом списку – подвійний.   

Цитований матеріал наводиться в алфавітному порядку за прізвищем 

автора (редактора/укладача, якщо немає автора). Якщо матеріал не має 

автора, його необхідно розподілити за першою літерою його назви. 

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж 

автора, редактора або упорядника, тоді записи розташовуються в 

хронологічному порядку за роками видання в порядку зростання.  

Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з 

вирівнюванням   по ширині без відступів.  

Якщо бібліографічний опис джерела займає кілька рядків, тоді перший 

рядок опису вирівнюється по ширині без відступів, а наступні рядки – з 

відступом у 1,25 см.  

 

Наприклад: 

Benjamin, A. C. (1960). The ethics of scholarship: A discussion of problems that 

arise in its application. Journal of Higher Education, 31(9), 471-480. 
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Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел 

Якщо в публікації зазначено не більше семи авторів 

(редакторів/укладачів, якщо книга без автора), то у посиланні необхідно 

вказати усіх авторів (див. бібліографічні описи книг з авторами). 

Якщо в публікації зазначено вісім та більше авторів 

(редакторів/укладачів), у посиланні необхідно перерахувати імена перших 

шести авторів, а потім вставити три крапки (...) та додати ім'я останнього 

автора (див. бібліографічні описи книг з авторами). 

Назви книг, журналів зазначаються без скорочень. 

 
 Схема Приклади  
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Прізвище1, Ініціали1, 
Прізвище2, Ініціали2, 
Прізвище3, Ініціали3, 
Прізвище4, Ініціали4, 
Прізвище5, Ініціали5, 
Прізвище6, Ініціали6, 
& Прізвище7, 
Ініціали7. (Рік). Назва 
книги: Підназва 
(номер видання). 
Місце видання: 
Видавництво. 

Bragg, S. M. (2010). Wiley revenue recognition: 
Rules and scenarios (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.  

Тимошик, М. В. (2004). Видавнича справа та 
редагування. Київ: Ін Юре. 

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., 
Audenrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual 
fund industry: Competition and investor welfare. 
New York, NY: Columbia University Press. 

Шульгін, В., Слободяник М., & Павленко В. 
(2014). Хімія. Харків: Фоліо. 
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Прізвище1, Ініціали1, 
Прізвище2, Ініціали2, 
Прізвище3, Ініціали3, 
Прізвище4, Ініціали4, 
Прізвище5, Ініціали5, 
Прізвище6, Ініціали6 
…  Прізвище 
останнього автора, 
Ініціали. (Рік). Назва 
книги: Підназва 
(номер видання). 
Місце видання: 
Видавництво. 

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., 
Mills, S., Mullins, J. W. … Komisar, R.  (2008). A 
people’s history of American empire: A graphic 
adaptation. New York, NY: Metropolitan Books. 

Прусова, В. Г., Прихач, О. С., Довгань, К. Л., 
Остапенко, Г. Г., Бойко, С. О., Поліщук, О. О. … 
Бондар, Г. Р. (2004). Математика. Київ: 
Освіта. 
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Прізвище редактора, 
Ініціали. (Ред.). (Рік). 
Назва книги: Підназва 
(номер видання). 
Місце видання: 
Видавництво. 
 
 

McNamara, R. H. (Ed.). (2008). Homelessness in 
America. Westport, CT: Praeger Publishers. 

Ophir, A., Givoni, M., & Hanafi, S. (Eds.). (2009). 
The power of inclusive exclusion. New York, NY: 
Zone. 

Фіголь, Н. (Ред.). (2009). Українська мова. Київ: 
НТУУ «КПІ». 

Прусова, В. Г., Прихач, О. С., Довгань, К. Л., 
Остапенко, Г. Г., Бойко, С. О., Поліщук, О. О. … 
Бондар, Г. Р. (Ред.). (2004). Математика. Київ: 
Освіта. 
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Назва організації. 
(Рік). Назва книги: 
Підназва (номер 
видання). (Номер 
звіту*). Місце видання: 
Видавництво. 
 
*якщо це доречно 

Peace Corps. (2006). A life inspired. Washington, 
DC: Author. 

Організація ветеранів України. (1995). 
Звитяжниці: Жінки - Герої Радянського Союзу в 
боях за Україну в роки Великої Вітчизняної 
війни. Київ: Україна. 
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Назва книги: Підназва. 
(Рік). (номер 
видання). Місце 
видання: 
Видавництво. 

Twenty-four hours a day. (2010). Miami, FL: BN 
Publishing. 

Українська мова. (2009). Київ: НТУУ «КПІ». 

Ч
а

ст
и

н
а

 к
н

и
ги

 

Прізвище автора 
глави, Ініціали. (Рік). В 
Назва глави: Підназва. 
Ініціали Прізвище 
редактора або укладача 
(відповідальність*), 
Назва книги: Підназва 
(номер видання). 
(cторінковий 
інтервал). Місце 
видання: 
Видавництво. 
 
*скорочено 

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. In T. 
Morrison (Ed.), Burn this book (pp. 22-32). New 
York, NY: HarperCollins Publishers. 

Farrell, S. E. (2009). Art. In D. Simmons (Ed.), New 
critical essays on Kurt Vonnegut (p. 91). New 
York, NY: Palgrave Macmillan. 

Балашова, Є. (2014). В Стратегічні 
дослідження. А. Сухоруков (Ред.), Пріоритети 
інвестиційного забезпечення (2-ге вид.). (с. 5-
9). Київ: Наукова думка. 
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 Прізвище автора 

багатотомної праці, 
Ініціали, & Прізвище 
редактора, Ініціали 
(Ред.). (Рік). Назва 
багатотомної праці: 
Підназва (номер 
видання). (Діапазон 
томів). Місце видання: 
Видавництво. 

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton 
(Vol. 1-2). Philadelphia, PA: John W. Moore. 

Олійник, Б. , & Шевчук, С. (Ред.). (2006). 
Вибрані твори (Т. 1-2). Київ: Українська 
енциклопедія. 
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