APA – міжнародний стиль оформлення наукових публікацій
APA (American Psychological Association) style –
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/APA-In-text
Стиль APA є стилем оформлення цитувань авторів та оформлення
бібліографічних описів у списку літератури. Цитату за стилем APA можна
оформити двома способами: як внутрішньотекстове цитування у відповідному
місці в тексті документа і як позатекстовий список джерел цитат або згадувань.
APA стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу,
коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова
цитата.
Приклади внутрішньотекстових посилань
Один автор

Відображати прізвище автора, рік видання та сторінковий
інтервал. Сторінковий інтервал не вказується, якщо ви не
наводите цитату, а висловлюєте якусь ідею чи посилаєтесь
на роботу в цілому.
Сьогодні в Німеччині діють 1563 програми дуального
навчання (Пєшкова, 2018).
В. Сухомлинський наголошував: «Найважливіше, щоб
у кожного вихованця розвивалося, загострювалося
громадянське бачення світу…» (Сухомлинський, 1969,
с. 304).
Якщо прізвище автора з’являється в самому реченні, тоді
після нього у круглих дужках зазначається рік видання.
Г. Пєшкова (2018) зауважила, що сьогодні в Німеччині
діють 1563 програми дуального навчання.

Від двох до п’яти авторів Відображати прізвища всіх авторів, перед останнім
автором пишеться знак «&» і рік видання в перший раз, при
подальшому цитуванні чи згадуванні цих авторів – тільки
перше ім’я і «та ін.».
Структура
соціальної
креативності
виступає
багатофакторним гетерономним утворенням особистісної
природи (Саврасов & Єрмоленко, 2016).
Основними чинниками розвитку креативного мислення
майбутніх педагогів визначено рівень соціокультурної
детермінації (Саврасов та ін., 2016).
Шість або більше авторів Відображати тільки прізвище першого автора і «та ін.», а
також рік видання через кому.
Особливо слід відзначити необхідність глибоких
фундаментальних
досліджень
самої
природи
компетентнісно орієнтованої освіти
(Бібік та ін., 2004)
Кілька джерел одного При цитуванні разом кількох праць одного автора
відображають прізвище автора, а далі роки кожної
автора
публікації, що розділені комою.
Працюючи з теоретичним контентом, ми керувалися
принципами мінімізації, однотипових форматів та
однотипової навігації (Кухаренко, 2011, 2016).

різних При цитуванні кількох праць різних авторів, слід подати
алфавітному порядку прізвища авторів і рік видання з
відокремленням крапкою з комою:
(Белковский, 1890; Федотова, 2002; Münch, 1994; ReuterKumpmann, 2004).
Слід надати курсивом кілька перших слів назви:
Невідомий автор
(Читанка з історії філософії, 2015).
Кілька джерел
авторів

При використанні цитати зі статті або глави, слід назву
статті або глави взяти в лапки.
В українській мові розрізняють 6 голосних фонем («Система
голосних фонем», 2009)
Корпорація або група При першому цитуванні назву організації надають
повністю та абревіатуру в квадратних дужках:
авторів
(Budapest Open Access Initiative [BOAI], 2002).
При подальшому цитуванні надають лише абревіатуру:
(BOAI, 2002).
Цитування електронного При цитуванні електронного джерела слід зазначати
автора і рік видання:
джерела
Яцишин, А. В. (2015). Про використання відкритих
електронних систем у процесі виконання дисертаційних
досліджень. Нові інформаційні технології в освіті для всіх:
збірник наукових праць. Взято з http://itea-conf.org.ua/2015.
(Яцишин, 2015).
Якщо рік видання не відомий, слід використовувати
скорочення n.d.
(Яцишин, n.d.)
При цитуванні сайту організації зазначається її назва:
(Creative Commons).
При посиланні на сайт дозволяється зазначати адресу вебсайту в дужках у реченні.
Карта вивчення дисципліни створена у сервісі Coggle
(https://coggle.it) у вигляді блок-схеми й висвітлює теми
курсу.
Цитування
вторинних Слід надати прізвище автора та рік видання, яке ви
насправді читали – не оригінальне джерело, додавши фразу
джерел
(тобто
джерело,
що «як цитується в» або “as cited in”.
згадується в
Українські вчені О. Пометун і Л. Пироженко
іншій публікації)
зазначають, що суть інтерактивного навчання полягає в
тому, що навчальний процес відбувається за умови
постійної, активної взаємодії всіх його учасників (як
цитується в Панфілова, 2003, с. 9).

