


Правильне використання цитат та оформлення посилань у наукових роботах є

важливою складовою дотримання принципів академічної доброчесності та сприяє

якісному інтегруванню українських дослідників у світову систему наукової

комунікації.

Правила подання бібліографічної інформації визначаються Державними

стандартами України, зокрема:

ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання.

Загальні положення та правила складання“

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні

вимоги та правила складання"

ДСТУ 3582-2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень

українською мовою. Загальні вимоги та правила"

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/14ijKrYskzRwkqmWFUMSxqdcwdVvoyt6Y/view
https://drive.google.com/file/d/1pgUV1lrNhPXBAt3T4Up3TfI-c0opDkVG/view


10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України "Про

затвердження вимог до оформлення дисертації", згідно з яким "… бібліографічний опис

списку використаних джерел може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його

вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 або одним зі

стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових

публікацій".

В Україні рекомендованими для використання вважаються наступні
міжнародні стилі:

 MLA style (Modern Language Association) – використовується в гуманітарній сфері
(мистецтво, література, іноземні мови, релігія, філософія).

 APA style (American Psychological Association) – використовується у суспільних науках
(соціологія, право, психологія, історія).

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=658670
https://style.mla.org/
http://www.apastyle.org/index.aspx


 Chicago Style (Turabianstyle) – універсальний стиль для академічних видань та
студентських наукових робіт.

 Harvard Referencing style (BSI - British Standards Institution) – використовується у
гуманітарних та суспільних науках.

 ACS style (American Chemical Society) – хімія та інші природничі науки.

 AIP style (American Institute of Physics) – фізика та фізичні науки.

 IEEE style (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – використовується в інженерії,
електроніці, телекомунікаціях, інформатиці та інформаційних технологіях.

 Vancouver style – використовується в медицині та фізичних науках.

 OSCOLA (Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) – правознавство і
юриспруденція.

 APS style (American Physics Society) – фізичні науки

 Springer MathPhys Style – використовується у математиці, фізиці, статистиці.

 CSE Style (Council of Science Editors) – використовується при вивченні природничих наук.

https://www.chicagomanualofstyle.org/turabian/citation-guide.html
http://libguides.scu.edu.au/ld.php?content_id=31222394
https://www.library.wisc.edu/chemistry/research-help/write-and-cite/acs-style-guide/
https://publishing.aip.org/authors/preparing-your-manuscript
https://ieee-dataport.org/sites/default/files/analysis/27/IEEE Citation Guidelines.pdf
http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/icmje-recommendations/
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/publications/oscola
https://cdn.journals.aps.org/files/styleguide-pr.pdf
file:///C:/Usersl.onyksymovaDownloadsKey_Style_Points_MathPhysRef.pdf
https://www.scientificstyleandformat.org/Home.html














• Умовно безкоштовний онлайн інструмент для бібліографії та цитувань. Крім
автоматичного формування посилань надає можливість власноруч
створювати посилання та додавати анотації. Понад 7 тис. стилів цитування,
деякі з них доступні лише в платній версії.

Easybib – http://www.easybib.com/

• Стилі цитувань: MLA, APA, Turabian, Chicago та бібліотека із 7 тис. додаткових
стилів цитування, різнорідність джерел: журнали, книги, веб-сайти,
перевірка на плагіат (за умови підписки), доступна безкоштовна версія.

Citation Machine – http://www.citationmachine.net/

• Стилі цитувань: MLA, APA, Turabian або Chicago, різнорідність джерел:
журнали, книги, вебсайти, перевірка на плагіат, доступна безкоштовна
версія.

BibMe – http://www.bibme.org/

https://www.easybib.com/
https://www.citationmachine.net/
https://www.bibme.org/


• Безкоштовний онлайн інструмент для бібліографії та цитувань. Стилі
цитувань: APA, MLA і Chicago, різнорідність джерел: журнали, газети, книги,
веб-сайт

Citefast – https://www.citefast.com/?s=APA

• Багатофункціональний онлайновий інструмент бібліографії і цитувань.
Довідковий менеджер і платформа управління процесом дослідження надає
можливість вибрати спосіб додавання посилань, доступна безкоштовна
версія

Citavi – https://www.citavi.com/en

• Безкоштовний онлайн інструмент для бібліографії та цитувань, який
використовується спеціально для книжкових ресурсів. Достатньо вказати
ISBN книги для створення бібліографії. Стилі цитувань: MLA, APA, Chicago,
Turabian, Wikipedia і BibTeX.

OttoBib – http://www.ottobib.com/

• Багатофункціональний онлайновий інструмент бібліографії і цитувань.
Довідковий менеджер і платформа управління процесом дослідження
допомагає організовувати, створювати та використовувати дослідницькі
матеріали.

Docear – http://www.docear.org/

https://www.citefast.com/?s=APA
https://www.citavi.com/en
http://www.ottobib.com/
https://docear.org/

