ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!
В науковому світі існує понад 6 тисяч різних стилів (правил) цитування
джерел в наукових роботах залежно від галузей знань, країни та місця, в якому
публікується наукова робота. Ці правила розроблялися фаховими науковими
об’єднаннями, зокрема Асоціацією сучасної мови (MLA Citation Style),
Американським хімічним товариством (ACS Citation Style), Інститутом
інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Citation Style), університетами
або їх підрозділами (Гарвардський стиль цитування (Harvard Citation Style) чи
Стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів
(OSCOLA style). Правила оформлення цитувань та посилань уведено в систему
міжнародних стандартів ISO (Information and documentation. Guidelines for
bibliographic references and citations to information resources); національного
стандарту ДСТУ України 8302:2015 (Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання), який уведено в дію з 1 липня 2016 року.
Наказом МОН України № 40 від 12.01.2017 р. затверджено „Вимоги до
оформлення дисертації”, в якому йдеться про те, що список використаних
джерел у дисертації може бути оформлений здобувачем наукового ступеня за
його вибором одним із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів
оформлення списку наукових публікацій. До цього рекомендованого переліку
включено 9 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових
досліджень: MLA (Modern Language Association) style, APA (American
Psychological Association) style, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS
(American Chemical Society) style, AIP (American Institute of Physics) style, IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) style, Vancouver style, OSCOLA.
Незалежно

від

того,

чи

будуть

в

оформленні

дисертацій

використовуватися міжнародні стилі цитувань, чи ДСТУ 8302:2015, навички
оформлення цитувань та посилань в наукових роботах за міжнародними
стилями є важливими для українських дослідників.
Тому, пропонуємо ознайомитися з міжнародними стилями:

Ванкувер стиль (Vancouver style), сфера застосування – медицина та фізичні
науки.
Гарвардський стиль посилання (Harvard Referencing Style), сфера
застосування – гуманітарні та суспільні науки.
Стиль Американського інституту фізики (AIP Style), сфера застосування –
фізика.
Стиль

Американського

хімічного

товариства

(ACS

style),

сфера

(APA

style),

сфера

застосування – хімія та інші природничі науки.
Стиль

Американської

психологічної

асоціації

застосування – суспільні науки (соціологія, право, психологія, історія тощо).
Стиль Асоціації сучасної мови (MLA Style), сфера застосування –
гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо).
Стиль Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE style),
сфера застосування – інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика
та інформаційні технології.
Стиль Оксфордського університету для цитування юридичних документів
(OSCOLA style), сфера застосування – юриспруденція.
Чикаго стиль: автор-дата (Chicago style: Author-Date), сфера застосування –
фізичні, природничі та суспільні науки;
Чикаго стиль: виноски та бібліографія (Chicago style: Notes and
Bibliography),

сфера

застосування

–

гуманітарні

науки

(мистецтво,

література, філософія, релігія тощо.)
Інформацію про те, як оформити список використаних джерел у
дисертації за допомогою одного з міжнародних стилів, ви зможете за
електронною адресою: http://repository.ldufk.edu.ua/ (електронний репозитарій
ЛДУФК, видання бібліотеки).
Інформаційно-бібліографічний відділ

