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 Академічна доброчесність 

 Інтеграція української науки у 

світову систему наукової 

комунікації  

 Інтеграція вітчизняних наукових 

видань до міжнародного 

середовища 
 



Галузь, в якій ви працюєте 

 

Вимоги наукових журналів 

 



Пряма цитата 

Береться в лапки 

 

Блокова цитата 

Подається в тексті з нового рядка з абзацним 

відступом для всієї цитати 

 

Парафраз  

Не береться в лапки  
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 APA style - соціологія, право, 
психологія, історія, освіта 

 ACS style - хімія та інші природничі 
науки 

 Harvard Referencing Style - 
гуманітарні та суспільні науки 

 Chicago style: Author-Date - 
фізичні, природничі та суспільні науки 

 MLA Style - гуманітарні науки  



AIP Style - фізика 

ACS style - хімія та інші природничі 
науки 

 IEEE Style - інженерія, 
електроніка, телекомунікації, 
інформатика та інформаційні 
технології   

Vancouver style -медицина та 
фізичні науки 
 



 

  Chicago style: Notes and 

Bibliography - гуманітарні науки  

 

  OSCOLA style - юриспруденція 



 AIP(American Institute of Physics ) style 
 ACS(American Chemical Society ) style 
 APA (American Psychological Association) style 
 APS (American Physics Society ) style 
 Chicago/Turabianstyle 
 Harvard style 
 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers ) style 
 MLA (Modern Language Association) style 
 OSCOLA  
 Springer MathPhys Style 
 Vancouver style 

 







 широко поширена в суспільних науках  

форма оформлення академічних робіт 

 

розроблена Американською  

   асоціацією психологів. 

 

 



 

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

 

  рік видання  

 

  сторінковий інтервал (номери сторінок, 
з яких наводиться цитата).  

 



 якщо прізвище автора є частиною тексту, дату 
вказують у дужках:  

Джонс (2001) виявив, що студенти 
демонструють чітке розуміння термінів та 
інформації. 
 
 якщо прізвище не є частиною тексту, ці два 

елементи розміщують у дужках через кому: 
... студенти демонструють чітке розуміння 
термінів та інформації (Джонс, 2001). 
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 Книга 

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва 

книги. (номер видання). Місто видання: 
Видавництво.   

 

 Публікація 

Author, A. A., & Author, B. B. (рік видання). Назва 

статті. Назва Журналу, номер тому (номер 

випуску), сторінки статті. doi: xxxx  
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 Є найбільш розповсюдженим в галузі 

гуманітарних та соціальних наук 

 Існує величезна кількість варіацій Harvard style 

(більше 60) 

 Найбільш поширені варіанти Harvard 

Referencing Style 

   Австралійський (AU) 

   Великої Британії (GB) 



 British Standards Institution 

 

 Британських університетів - Anglia 

Ruskin University 

 

 Австралійські університети - Monash 

University  

 

 



British Standards Institution 

Бруй О. та (and) Пашкова В. (2016) ‘’Проект 

«Культура академічної доброчесності: роль 

бібліотек»’’. БібліоТека, 2, 1-5. 

  Британських університетів 

  Бруй О. та (and) Пашкова В., 2016. Проект  

«Культура академічної доброчесності: роль           

бібліотек». БібліоТека, 2, с. 1-5.   
 



Австралійські університети:  

 Бруй О & Пашкова В 2016, ‘Проект 

«Культура академічної 

доброчесності: роль бібліотек»’ 

БібліоТека, №2, с. 1-5. 

 



Anglia Ruskin University  
https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/referencing.htm  
Murdoch University Library 
http://www.murdoch.edu.au/library/help-support/support-for-
students/referencing    

Monash University Library 
http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/home  
University of Leicester Library 
https://www2.le.ac.uk/library/help/referencing 
Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах [Електронний 

ресурс] : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, 
М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. 
Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : 
УБА, 2016. – 117 с. – Назва з екрана. – URL: 
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18681 
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