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ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ 

ПОСИЛАНЬ В APA-STYLE 

Загальні вимоги: 

 Список джерел варто починати із назви «Література», яку розмістити 

посередині сторінки. 

 Перший рядок кожного посилання вирівнюється по лівій межі поля, в той час, 

як усі наступні рядки розташовуються з відступом вправо. Відступ має бути  

розміром 1,25 см. Дані параметри встановлюються за допомогою текстових  

редакторів. 

 Усі джерела зі списку літератури мають бути наведені в тексті. 

 Усі джерела, наведені в тексті, також мають бути включені до списку 

літератури (виключення – неопубліковані матеріали). 

 Посилання в списку розташовуються в алфавітному порядку прізвищ авторів. 

 Там, де наведені дві назви з тими самими авторами і тією ж датою, додають до 

року видання маленьку літеру (наприклад, 2003a, 2003b …). 

 Перевірте основні деталі фактичного джерела – ви підтверджуєте, що ви 

прочитали джерело, коли ви його додаєте у літературу. 

 

I Для англомовних джерел літератури 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 
1. Вводиться назва роботи. Наприклад : «Medical and psychological aspects of safety» 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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2. В результатах пошуку знаходите потрібний документ.  

 

3. Натискаєте    кнопку «Cite» 
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4. Копіюєте APA-style в загальний список літератури. 

 

Також ви можете переглянути ключові слова у відповідності MeSH даної 

статті та використати для ключових слів MeSH у своїй статті, більш 

детально про ключові слова у відповідності Mesh в документі 

«Оформлення ключових слів відповідно до MeSH». 
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II Для україномовних джерел літератури 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IbffgugAAAAJ&hl=ua 

1. Вводиться назва роботи. Наприклад : «Терапевтична офтальмологія» 

2. В результатах пошуку знаходите потрібний документ. Натискаєте  кнопку 

« Послатися» 

 

3. Копіюєте APA-style в загальний список літератури. 
 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IbffgugAAAAJ&hl=ua
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ІІІ Джерела літератури з сайту УНММЖ 

https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal 

 

 
Вводиться назва роботи, ключове слово або автор. Наприклад : «рак» 

 
2. В результатах пошуку знаходите потрібний документ та відкриваєте 

його.  

Натискаєте  кнопку « Формати цитування», вибираєте АРА.  

Копіюєте APA-style в загальний список літератури. 

 

 

https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal
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Приклади 

ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ 
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