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 Стиль APA (англ. American Psychological 

Association (APA) Style) - широко поширена в 

суспільних науках форма оформлення 

академічних робіт, розроблена Американською 

асоціацією психологів. 

 

   Зазвичай цей стиль використовується для 

оформлення цитат з джерел - в психології, 

освіті та соціальних науках. Основи цього стилю 

були закладені в 1929 році, в статті, 

опублікованій в одному з психологічних 

бюлетенів.  



 

APA стиль передбачає використання посилань 

у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте 

джерело, будь то парафраз, цитата всередині 

рядка чи блокова цитата. 

 

  Цитату за стилем APA можна оформити як: 

внутрішньотекстове посилання ; 

   позатекстовий список джерел. 

 

 



Цитування, які з'являються в тексті 

роботи, повинні бути відзначені в 

списку використаних джерел. 

 

 

Кожен запис у списку використаних 

джерел має бути згаданим в тексті 

роботи. 

 



Внутрішньотекстове посилання містить 

інформацію про: 

автора праці (редактора/укладача/назву 

цитованого джерела, якщо автор 

відсутній) ; 

  рік видання  

  сторінковий інтервал (номери сторінок, 

з яких наводиться цитата).  



 

 Парафраз :  
 

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

 в самому реченні, тоді після нього у круглих дужках 
зазначається рік видання.  

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

 
 

Приклад 
 

Джонс (2001) виявив, що студенти демонструють чітке 
розуміння термінів та інформації. 

або 
... студенти демонструють чітке розуміння термінів та 

інформації (Джонс, 2001). 
 
 

 
 



Цитата всередині рядка: 
береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може 

з'явитися:  
  в самому реченні, тоді після нього у круглих дужках 

зазначається рік видання, а після цитати у круглих 
дужках зазначається сторінковий інтервал.  

 в дужках після цитати разом із роком видання та 
сторінковим інтервалом (через кому).  

Приклад 
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).  
 



 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 круглих дужках.  
Приклад 
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) 
  
 
 
 
 



2-5 авторів:  

 (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) 

або (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 

1993, p. 199)  

 (Бойко, Гречко, & Поліщук, 2010) або (Бойко, 

Гречко, & Поліщук, 2010, с. 5)  

   Результати дослідження Бойко, Гречки, та 

Павлюка (2010) підтверджують … або Бойко, 

Гречко та Поліщук (2010) стверджують: 

"Біологія – це система наук…" (с. 5).  



6 авторів і більше: 

 

 (Jones et al., 1998) або (Jones et al., 1998, p. 7)  

 

 (Бойко та ін., 2005) або (Бойко та ін., 2005, c. 

10)  

Приклад: 

   Результати дослідження Величко та ін. (2014)  

   підтверджують … або  

   Величко та ін. (2014) стверджують: "Біологія – 

це система наук…" (с. 10).  



Слід додати ініціали авторів, щоб відрізнити їх 

 P. R. Smith (1923) to distinguish from S. Smith 

(1945) ... 

 (Jones & S.A. Brown, 1961) to distinguish from 

(W.O. Brown & Smith, 1985). 

 

 Smith, J. [Jane]. (2012). 

 Smith, J. [John]. (2016). 

 

 

 

 



  Теоретичні та методологічні основи 
нашого дослідження базуються на 
принципах андрагогії (Андрющенко, 
2010; Буренко, 2005; Лук'янова, 2010; 
Ноулз, 1990). 

 

  (Brewer & Howarth, 2012; Schulte-
Hostedde, Eys, & Johnson, 2008; see 
also Michael, Gilroy, & Sherman, 1984). 



При цитуванні разом відображають 

прізвище автора, а далі роки кожної 

публікації, розділені комою 

 … (Van Dijk , 1992, 2006) 

або 

 Van Dijk (1992; 2006) 



При багаторазовому цитуванні одного автора 

і одного й того ж року видання, слід до років 

видання додати малу літеру – суфікс (a, b, c і 

т.д.). 

 

 (Apostolou, 2014b) ... (Apostolou, 2014c) 

 ...(Apostolou, 2014a, 2014b) 

 



Apostolou, M. (2014a). Sexual selection under parental 
choice: The evolution of human mating behavior. New 
York, NY: Psychology Press. 

Apostolou, M. (2014b). The athlete and the spectator 
inside the man: A cross-cultural investigation of 

   the evolutionary origins of athletic behavior. Cross-
Cultural Research: The Journal of Comparativ 

   Social  Science. Advance online publication.  

Apostolou, M. (2014c). The evolution of sports: 
Agecohort effects in sports participation. International 
Journal of Sport and Exercise Psychology. Advance 
online publication.         
http://dx.doi.org/10.1080/1612197X.2014.982678 

  

 

http://dx.doi.org/10.1080/1612197X.2014.982678


  Якщо автора праці невеликого розміру (частина 

книги, статті) встановити неможливо, тоді у 

внутрішньотекстовому посиланні після 

парафрази або цитати на місці автора 

необхідно вказати у лапках назву праці.  

  Наприклад:  

В українській мові розрізняють 6 голосних фонем 

("Система голосних фонем", 2009)  



Якщо автора праці великого розміру 

встановити неможливо, тоді у посиланні після 

парафрази або цитати на місці автора 

необхідно вказати курсивом назву праці, всі 

слова мають починатись з великої літери 

 

Наприклад:  

Згідно з останніми дослідженнями українська 

мова займає визначене місце серед сучасних 

мов світу (Українська Мова, 2009).  



При першому цитуванні назву організації 

надають повністю, абревіатуру – в квадратних 

дужках:   

... (Australian Institute of Health and Welfare 

[AIHW], 2005)   

повторне цитування: 

... (AIHW, 2005).   

Якщо абревіатура не так широко відома, 

надають повну назву при кожному цитуванні. 

…(Open Science Collaboration, 2015). 
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