
Перелік міжнародних стилів оформлення публікацій 

 

У проекті Наказу Міністра освіти і науки України «Про оформлення 

бібліографічного опису у списку використаних джерел в дисертаціях та списку 

опублікованих робіт в автографах дисертацій» від 05.08.2015 р. наведений перелік 

міжнародних стилів оформлення публікацій. 

Ми пропонуємо ознайомитись з переліком стилів та вимогами деяких з них. 

 

Перелік міжнародних стилів оформлення публікацій: 
 

 MLA (Modern Language Association) style 

 APA (American Psychological Association) style 

 Chicago/Turabian style 

 Harvard style 

 ACS (American Chemical Society) style 

 AIP (American Institute of Physics) style 

 IEEE (Institute of Electronic and Electronics Engineer) style 

 Vancouver style 

 AMS (American Mathematical Society) style 

 

Міжнародні стилі оформлення публікацій: 
 

 APA (American Psychological Association – Американська психологічна асоціація) – суспільні 

науки; 

 Chicago (універсальний) – гуманітарні, природничі науки, соціальна сфера, використовується 

академічними виданнями; 

 MLA (Modern Language Association – Асоціація сучасної мови) – гуманітарна сфера (область 

літератури, іноземних мов); 

 Turabian – оформлення студентських наукових праць. 

 

Міжнародні стилі бібліографічного опису відрізняються: 
 

 розташуванням БО у списку (нависи першого рядка, відступи решти рядків), 

 наявністю і розташуванням основних елементів БО, 

 розділовими знаками в БО (дужки і лапки, їх форма), 

 графічно-шрифтовим оформленням (виділяють окремі елементи курсивом – назву монографії 

для книг, назву періодичного видання для статті), 

 використанням англомовних скорочень незалежно від мови укладання БО. 

 

Опис монографії в списку літератури: 
 

 у стилях MLA, Turabian, Chicago надаються прізвище і повне ім’я автора або авторів 

монографії. В APA – прізвище і ініціали автора або авторів. Перелічуються до восьми авторів 

з використанням знаку & та крапок перед останнім прізвищем, 

 у стилях MLA, Turabian, Chicago рік видання відокремлюється комами. В APA – рік видання 

надається у круглих дужках після ініціалів останнього з перелічених авторів, 

 у стилях MLA, APA відомості про перевидання та доповнення надаються після назви видання, 

при чому в APA у дужках. В Turabian, Chicago такі відомості не наводяться. 

 

Опис статті з журналу в списку літератури: 
 

 у стилях MLA, Turabian, Chicago назви статей наводяться в лапках, 

 у стилі APA назва статті наводиться прямим шрифтом, без лапок. Рік і місяць видання 

наводяться у круглих дужках, 

 у стилях MLA, Turabian, Chicago кількість сторінок наводиться після року видання, замість 

крапки і тире – двокрапка, 



 у стилі APA номера сторінок наводяться скорочено від англ. page – p., незалежно від мови БО. 

Номери сторінок наводяться після номеру журналу. 

 

Опис електронного ресурсу в списку літератури: 
 

 в усіх стилях наприкінці опису ресурсу наводиться електронна адреса доступу до ресурсу, 

відмінність у знаках, які використовуються для відокремлення областей БО від адреси 

електронного доступу. 


