APA (American Psychological Association) style –
Стиль цитування АПА (Американська психологічна асоціація).
Стиль APA є стилем оформлення наукових праць авторів, у тому числі цитувань інших
авторів у тексті та оформлення бібліографічних описів у списку літератури. Цей стиль був
розроблений для використання в психології, пізніше був прийнятий і іншими дисциплінами
гуманітарного циклу. Цитату за стилем APA можна оформити як внутрішньотекстове посилання у
відповідному місці в тексті. При оформленні цитувань використовується так звана форма Author–
Date.
Детальнішу інформацію можна знайти:
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological
Association (6th ed.). Washington D.C.: Author.
Цитування. Загальні положення:
 Цитування оформлюється за допомогою внутрішньотекстового посилання.
 Обов’язкове цитування:
o якщо у своїй публікації ви часто згадуєте чиюсь працю:

якщо ви безпосередньо цитуєте чиюсь працю;

якщо ви перефразуєте когось.
 Внутрішньотекстове посилання складає:
o прізвище автора або авторів (в порядку їх переліку у фактичній публікації), далі через
кому рік видання джерела;
o номери сторінок або абзаців для прямого цитування і для перефразування, де це
доречно.
 Посилання подається у тексті в круглих дужках відразу після цитованого фрагмента.
 Прізвище автора джерела позначається обов’язково, або в тексті або в дужках. При позначенні
в тексті в дужках позначається рік видання та, в разі необхідності, сторінковий інтервал.
 При цитуванні чи з посиланням на джерело, яке цитується в другому, вторинному посиланні,
слід вказати джерело з довідковими даними вторинного посилання: наприклад, Сміт (як
цитується у Джонс, 2010).
Приклади оформлення цитат.
Цитата всередині рядка — фрагмент тексту до 40 слів, береться в лапки:
Як казкова Аліса, вона «вже настільки звикла до суцільних дивовиж, що коли життя знову пішло
своїм звичаєм, воно здалося їй нудним і дурним!» (Керрол, 2010, с. 12)
або
Як казкова Аліса (Керрол), вона «вже настільки звикла до суцільних дивовиж, що коли життя
знову пішло своїм звичаєм, воно здалося їй нудним і дурним!» (2010, с. 12)
або
Вона, як героїня казки Керрола (2010), «… вже настільки звикла до суцільних дивовиж, що коли
життя знову пішло своїм звичаєм, воно здалося їй нудним і дурним!»
Парафраз — переказ тексту автора своїми словами, не береться в лапки:
У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування (Тимошик, 2013).
або
Тимошик пропонує поділити редагування на кілька етапів у редакційно-видавничому процесі
(2013).
Блокова цитата містить понад 40 слів, не береться в лапки та подається з подвійним міжрядковим
інтервалом та абзацним виступом для всієї цитати. Посилання подається в дужках після кінцевої
крапки:
Others have contradicted this view:
Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members. Consider largescale social gatherings in which hundreds or thousands of people gather in a location to perform a
ritual or celebrate an event.

In these instances, participants are able to see the visible manifestation of the group, the physical
gathering, yet their ability to make direct, intimate connections with those around them is limited by
the sheer magnitude of the assembly. (Purcell, 1997, pp. 111—112)
Список літератури. Загальні вимоги:
 Список посилань слід починати з нової сторінки і дати йому назву «Список літератури», яку
розмістити посередині сторінки.
 Список має висячий відступ і подвійне розташування, де перший рядок кожного посилання
вирівнюється по лівій межі поля, в той час, як усі наступні рядки розташовуються з відступом
вправо. Відступ має бути розміром у 5–7 пробілів або 1,25 см. Ці параметри встановлюються
за допомогою текстових редакторів.
 Міжрядковий інтервал — подвійний.
 Усі джерела зі списку літератури мають бути наведені в тексті.
 Усі посилання, які наведені в тексті, також мають бути включені до списку літератури
(виключення — неопубліковані матеріали).
 Повні бібліографічні описи джерел в списку розташовуються в алфавітному порядку прізвищ
авторів.
 Там, де наведені два джерела з тими самими авторами і тією ж датою, додають до року
видання маленьку літеру — суфікс (наприклад, 2003a, 2003b …).
 Назви організацій надають повністю, якщо вони не широко відомі (наприклад, AПA для
Американської психологічної асоціації).
 Не слід надавати повні електронні URL-адреси (приклад, http://www.apa.org/).
 Перевірте правильність відображення основних деталей фактичного джерела — ви
підтверджуєте, що ви прочитали джерело, коли ви його наводите.
 Притримуйтесь обраного стилю посилань впродовж усієї публікації.
Приклади відображення авторів у бібліографічному описанні джерела:
Якщо публікація має:
Перелік авторів у списку посилань
Author, A. A. = Автор, А. А.
один автор
Author, A. A.
два автора
Author, A. A., & Author, B. B.
від трьох до семи авторів
Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D.,
Author, E. E., Author, F. F., & Author, G. G.
від восьми і більше авторів —
Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D.,
перелічують перші шість авторів,
Author, E. E., Author, F. F.,…Author, Z. Z.
потім три крапки і останній автор
без автора
В разі, коли права власності передані, наприклад,
видавництву, прізвища авторів не відображають
група авторів
Прізвища авторів розміщують за алфавітом
Цифровий об’єкт ідентифікації (DOI) та URL-адреса у бібліографічному описанні:
 Ідентифікатор цифрового об’єкта (DOI) є унікальним кодом, і має бути відображеним у
посиланні, якщо він доступний.
 Цей літеро-цифровий код, як правило, знаходиться на першій сторінці поряд з іншими
елементами, що надані в електронних та друкованих ресурсах.
 Якщо ідентифікатор DOI відсутній, слід надати інформацію про URL посилання.
 В описанні друкованих ресурсів також має відображатися ідентифікатор DOI.
Приклади цитувань та внутрішньотекстових посилань:
Приклад
Цитування та внутрішньотекстове посилання
Один автор
...This was seen in an Australian study (Conger, 1979).
або
Conger (1979) has argued that...
або
In 1979, Conger conducted a study which showed that…

Два автора

Від трьох до п’яти авторів

...(Davidson & Harrington, 2002).
або
Davidson and Harrington (2002)...
Відображати всі імена і рік видання в перший раз, при
подальшому цитуванні чи згадуванні цих авторів – тільки
перше ім’я та ін.
Перший раз цитується:
...(Brown, Smith, & Jones, 1990)
або
Brown, Smith, and Jones (1990)...
При повторенні:
...(Brown et al., 1990)
або
Brown et al. (1990)...

Шість або більше авторів

У внутрішньотекстовому посиланні відображати тільки
прізвище першого автора та ін. і рік видання першої
цитати.
В списку літератури відображати усі шість прізвищ та ін.
(якщо прізвищ більше)
.... (Jones et al., 2003)
або
Jones et al. (2003)...

Різні автори:
однакові прізвища

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).

Кілька авторів:
неоднозначні цитати

При багаторазовому цитуванні авторів з однаковими
прізвищами слід додати прізвища співавторів для
розрізняння:
...(Brown, Smith, et al., 1998) to distinguish from (Brown, Taylor,
et al., 1998).

Кілька робіт:
одного автора

При цитуванні разом кількох публікацій одного автора
відображають прізвище автора, а далі роки кожної
публікації, що розділені комою:
... (Stairs, 1992, 1993)
або
Stairs (1992, 1993)...

Кілька робіт:
один автор і один рік

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.).

Розподіл суфіксів визначається порядком прямування
посилань в тексті.
Суфікси також включаються до списку посилань, і ці
посилання перелічені в алфавітному порядку за назвою.
При багаторазовому цитуванні в одному місці тексту
суфікси розташовуються так, як показано нижче.
Stairs (1992b)... later in the text ... (Stairs, 1992a).
...(Stairs, 1992a, 1992b).
Автор – анонім

Слід використовувати «Анонім» в якості імені автора.
... (Anonymous, 1997).

Невідомий автор

Слід надати кілька перших слів назви.
При використанні цитати зі статті або глави слід назву
статті або глави взяти в лапки. При використанні цитати з
періодичного видання, книги, брошури або звіту назву
видання слід надати курсивом.
...the worst election loss in the party's history («This is the end,»
1968).

Корпорація або група авторів

При першому цитуванні назву організації надають повністю,
абревіатуру — в квадратних дужках:
... (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2005)
thereafter
Далі — абревіатуру організації:
... (AIHW, 2005).
Якщо абревіатура не так широко відома, надають повну
назву при кожному цитуванні:
... (Australian Research Council, 1996).

Кілька звернень

При цитуванні кількох джерел в одному реченні слід скласти
список посилань в алфавітному порядку з відокремленням
крапкою з комою:
... (Burst, 1995; Turner & Hooch, 1982; Zane, 1976).

Посилання на певні частини
джерела

Слід надати номери сторінок для прямого цитування. Слід
вказати сторінку, розділ, малюнок, таблицю і т.п. так
точно, як можливо. Слід використовувати загальноприйняті
скорочення, наприклад, p. для page, para. для paragraph.
As one writer put it «the darkest days were still ahead» (Weston,
1988, p. 45).
Weston (1988) argued that «the darkest days were still ahead» (p.
45).

This theory was put forward by Smith (2005, chap. 7)
Цитування електронного джерела

При неможливості надати номери сторінок надають
номери параграфів:
...(Sturt, 2001, para. 2)

Приватне повідомлення:
для електронної пошти та інших
«неусувних» даних

Приватні повідомлення цитують, але не включають до
списку посилань:
... (R. Smith, personal communication, January 28, 2002).
R. Smith (personal communication, January 28, 2002)...

Цитування вторинних джерел
(тобто джерел, в яких згадуються
цитовані публікації)

До списку слід включати тільки деталі джерела, яке ви
насправді читали — не оригінального джерела.
В наведеному нижче прикладі першоджерело це Фєрроу
(1968), яке ви бачили, що цитується у статті Уорда і
Декана (1988).
... (Farrow, 1968, as cited in Ward & Decan, 1988).
Farrow (1968, as cited in Ward & Decan, 1988) ...
Ward and Decan (1988) cited Farrow (1968) as finding...

Оформлення бібліографічних описів для списку літератури.
Наукові статті:
Тип статті
Приклади описання у списку літератури
Author, A. A. = Автор, А. А.
Author, A. A., & Author, B. B. (рік видання). Назва статті. Назва
Якщо є DOI
Журналу, номер випуску(номер заявки), сторінковий
інтервал. doi: xxxx
Один автор

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of
consequences. Psychological Bulletin, 126(6), 910-924. doi:
10.1037//0033-2909.126.6.910.

Від двох до семи авторів

Bechara, A., Damasio, H., & Damasio A. R. (2000). Emotion,
decision making and the orbitofrontal cortex. Cerebral
Cortex, 10(3), 295-307. doi:10.1093/cercor/10.3.295

Більше восьми авторів

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D.,
Lengua, L., …Griffin, W. A. (2000). An experimental
evaluation of theory-based mother and mother-child programs
for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical
Psychology,
68(5),
843-856.
doi:10.1037//0022006X.68.5.843

Якщо DOI відсутній, а є online
доступ до статті
Вкажіть URL-адресу домашньої
сторінки журналу

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва статті.
Назва
Журналу,
номер
випуску(номер
заявки),
сторінковий інтервал. Retrieved from URL
Trankle, S. A., & Haw, J. (2009). Predicting Australian health
behaviour from health beliefs. Electronic Journal of Applied
Psychology,
5(2),
9-17.
Retrieved
from
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/

Якщо DOI відсутній, а стаття
має друкований варіант

Author, A. A., & Author, B. B. (рік видання). Назва статті. Назва
Журналу, номер випуску(номер заявки), сторінковий
інтервал.
Crowden, A. (2008). Professional boundaries and the ethics of dual
and multiple overlapping relationships in psychotherapy.
Monash Bioethics Review, 27(4), 10-27.

Журнальні статті:
Тип статті
Online-доступ

Друк

Газетні статті:
Тип статті
Online

Друк

Приклади описання у списку літератури
Author, A. A. (рік, місяць публікації). Назва статті. Назва
Журналу, номер випуску, тому(номер заявки),
сторінковий інтервал. Retrieved from URL
Novotney, A. (2010, January). Integrated care is nothing new for
these psychologists. Monitor on Psychology, 41(1).
Retrieved from www.apa.org/monitor
Author, A. A. (рік, місяць публікації). Назва статті. Назва
Журналу, номер випуску, тому(номер заявки),
сторінковий інтервал.
Wilson, D. S., & Wilson, E. O. (2007, November 3). Survival of
the selfless. NewScientist, 196(2628), 42-46.

Приклади описання у списку літератури
Author, A. A. (рік, місяць, дата публікації). Назва статті. Назва
Газети. Retrieved from URL
Gadher, D. (2007, September 2). Leap in gambling addiction
forecast.
The
Sunday
Times.
Retrieved
from
http://www.timesonline.co.uk
Author, A. A. (рік, місяць, дата публікації). Назва статті. Назва
Газети, pp. сторінковий інтервал.
Packham, B. (2010, January 18). Bullies to show concern: schools
to try Euro method that lets thugs off the hook. Herald-Sun.
pp. 6.

Книги і розділи з книг:
Видання: інформація про видання для першого видання не надається.
Місцезнаходження публікації: для США місце знаходження видавництва має містити в собі назву
міста і скорочений варіант назви штату; для інших країн світу має містити в собі назву міста і країни.
У випадку декількох місць видання відображається перше з переліку.
Тип книги

Приклади описання у списку літератури

Друкована книга

Книга під редакцією
Редактори перелічуються за
форматом перелічення авторів.
Редактора відображають за
форматом відображення автора, а в
дужках додають (Ed.) або (Eds.) для
наступного прізвища редактора
Електронна книга
URL має бути адресою веб-сайту
головного видавця або
постачальника. Якщо електронна
книга доступна з каталогу, слід
перевірити БО у каталозі для
визначення видавця або
постачальника для доступу до
повного тексту. Слід надавати таку
URL-адресу, щоб ваші читачі мали
змогу знайти книгу.
Наприклад, за допомогою
psycBOOKS: http://www.apa.org/pub
s/databases/psycbooks/
index.aspx
Googlebooks:
http://www.google.com.
au/
Глава з друкованої книги

Глава з електронної книги

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва книги.
Місто видання: Видавництво.
Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва книги
(видання). Місто видання: Видавництво.
Mook, D. (2004). Classic experiments in psychology. Westport, CT:
Greenwood.
Editor, A. A. = Редактор, А. А.
Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (рік публікації). Назва книги
(видання). Місто видання: Видавництво.
Williams, J. M. (Ed.). (2006). Applied sport psychology: personal
growth to peak performance (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.
Lee-Chai, A. Y., & Bargh, J. A. (Eds.). (2001). The use and abuse
of power: Multiple perspectives on the causes of corruption.
New York: Psychology Press.
Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва книги
(видання). Retrieved from URL
або
Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва книги
(видання). doi:xxxx
Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (рік публікації). Назва книги
(видання). Retrieved from URL
або
Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (рік публікації). Назва книги
(видання). doi:xxxx
Bennett, P. (2006). Abnormal and clinical psychology: an
introductory textbook (2nd ed.). Retrieved from
http://www.eblib.com/
Marlatt, G. A., & Witkiewitz, K. (Eds.). (2009). Addictive
behaviors: new readings on etiology, prevention, and
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