Цитування в тексті
Гарвардський стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу,
коли ви цитуєте джерело, будь то пара фраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата.
Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці, що
цитується, дату публікації, сторінковий інтервал (якщо наводиться пряма цитата або
перефразована конкретна інформація з джерела).

Оформлення цитат у тексті
AU
Парафраз
Цитата * до 30 слів
всередині
речення
Приклад:

GB
Не береться в лапки.
* до 50 слів
Цитата береться в подвійні лапки “…”.
Приклад:

Так, наприклад, Виготський
Так, наприклад, Виготський (1991, с.11)
наголошував, що “всюди розвиток наголошував, що “всюди
особистості дитини виявляється як розвиток особистості дитини
функція від розвитку її колективної виявляється як функція від розвитку їїколек
поведінки” (1991, с. 11).
тивної поведінки”.
Блокова * 30 слів і більше
* 50 слів і більше
цитата
Цитата друкується трохи меншим Для виділення цитати вона береться в
шрифтом у порівнянні з основним лапки та наводиться в тексті з відступом
текстом, з нового рядка. Не береться зліва для всієї цитати.
в лапки. Наводиться в тексті з
абзацним відступом зліва для всієї Позначення цитування ставиться після
цитати для відділення її від
цитати за крапкою.
оточуючого тексту.
Приклад:
Позначення цитування ставиться
“Outside the UK, the BBC World Service has
наприкінці цитати перед крапкою. provided services by direct broadcasting and
re- transmission contracts by sound radio since
Приклад:
the inauguration of the BBC Empire Service in
Ще в 1876 році професор Київського December 1932, and more recently by
університету ім. Святого
television and online. Though sharing some of
Володимира Д. Тальберг писав:
the facilities of the domestic services,
Тюрма має справу з внутрішнім
particularly for news and current affairs
світом людини, з моральними
output, the World Service has a separate
хворобами і аномаліями, тому
Managing Director, and its operating costs
знання психологічні безумовно
have historically been funded mainly by direct
необхідні для успіху. Не буде
grants from the UK government. These grants
сказано занадто, коли відзначити,
were determined independently of the
що сума і якість людських знань у domestic license fee. A recent spending review
сфері психології і складають
has announced plans for the funding for the
першооснову, на якій базується
world service to be drawn from the domestic
майбутнє тюремного питання
license fee”. (Jones, 1967, p.27)
(Тальберг 1876, с. 64).

Позначення цитувань в тексті:
1. якщо прізвище автора цитованої праці відсутнє у тексті, воно зазначається у
дужках в кінці речення перед крапкою, або за логікою речення.
Наприклад:
AU

GB

(Хомський 1972, с. 97-98)

(Хомський, 1972, с.97-98)

(Ганзен 1984)

(Ганзен, 1984)

2. якщо автор цитованої праці згадується в тексті, рік публікації ставиться у дужках
після прізвища автора або після цитованого уривка, якщо це пряма цитата.
Наприклад:
AU

GB

Ушакова (2011)

Ушакова (2011)
Гвоздєв (1961, с.374)
Гвоздєв, “…” (1961, с.374).

Гвоздєв (1961, с. 374)

Гвоздєв, ‘…’ (1961, с. 374).
Окремі випадки внутрішньотекстових посилань
Цитується
праця
2-х
авторів
3-х
авторів

4-х
авторів

AU

Наприклад
GB

Коваль та Швець (2012)
(Коваль & Швець (Коваль та Швець,
2012)
2012)
Куций, Швець та Мельник (2013)
(Куций, Швець & (Куций, Швець та
Мельник 2013)
Мельник 2013)
Залізний та ін. (1998)
(Залізний та ін. (Залізний та ін.,
1998)
1998)

Примітка

автор –
Всесвітня організація з охорони
При першому згадуванні в тексті –
організація здоров’я (2016)
назва повністю. Далі – акронім
назви.
(Всесвітня
(Всесвітня
організація з
організація з
охорони здоров’я охорони здоров’я,
[ВООЗ] 2016)
2016)
без автора Назва праці замість автора. При першому згадуванні – повністю, далі
можна скорочено.
під редак- Тимошенко (ред. 2015)
цією
(ред. Тимошенко (Тимошенко ред.,
2015)
2015)
один
Абгарян (2007; 2010)
В хронологічному порядку
автор,
(Абгарян 2007;
(Абгарян, 2007;
різні роки 2010)
2010)
один
Коц (2007a)... Коц (2007b) або Коц В залежності від назви. Див.
автор,
(2007a; 2007b)
один рік (Коц 2007a;
«Упорядкування
(Коц, 2007a;
списку…»
2007b)
2007b)
різні
Гудзь та ін.
Луговий і Велет AU: в алфавітному
автори,
(1997); Луговий і (2001); Шрайк
порядку запрізвищем
різні роки Велет (2001);
(1999); Гудзь та ін. першогоавтора цитованоїпраці GB: в
Шрайк (1999)
(1997)
зворотьно- хронологічному
порядку

