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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІЗНІ ТИПИ ТЕКСТУ: 
 
Кожен рукопис повинен містити ім'я автора та наступні дані у виносці: приналежність (у 
разі університету - назва факультету/інституту, університету та країни), адреса 
електронної пошти, ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX та актуальна 
і точна поштова адреса для листування (це є умовою отримання авторського 
екземпляра). 
 
Стаття: 
 

• повна назва (можливо, підзаголовок); 
• має бути не більше 40 000 символів з пробілами (включаючи основний текст, 

анотації, ключові слова, таблиці та графіки, виноски та список літератури); 
• має бути поділена на розділи з ненумерованими підзаголовками; 
• текст повинен супроводжуватися двома анотаціями: мовою статті та англійською 

мовою (якщо стаття підготовлена польською або українською мовою), функція 
яких полягає у вказіанні цілей, методів аналізу та основних висновків, а також 
експозиція аналізованої проблематики у синтетичній та ясній манері; тези мають 
містити той самий зміст, що й текст. 

• текст повинен супроводжуватися ключовими словами (до 8 слів) мовою статті та 
англійською; 

• виноски – лише по суті; 
• алфавітний список літератури – за правилами APA (див. нижче); 
• бібліографічні виноски, внутрішньотекстові цитати – за правилами APA (див. 

нижче); 
• необхідна транслітерація кириличних бібліографічних записів – спочатку надавати 

транслітеровану версію, а потім оригінальну (у квадратних дужках); редактори 
рекомендують використовувати транслітерацію BGN/PCGN 
(https://www.ushuaia.pl/transliterate/). 

 
Анотація: 
 

• має бути не більше 20 000 символів із пробілами; 
• цитати у тексті – за правилами APA (див. нижче); 
• Назва рецензії має бути наступною - ім'я (імена) та прізвище автора (авторів) 

рецензії, (rec.), двокрапка, ім'я (імена) та прізвище автора публікації, кома, назва 
публікації, кома, ім'я видавця, кома, рік і місце видання, кома, сс (загальна 
кількість сторінок публікації): 
 
Пйотр Костило (ред.): Богуслав Сліверські, Problemy współczesnej edukacji. 
Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Варшава 2009, с 376 

 
РЕДАКЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

• текстовий формат: *.doc, *.docx, 
• міжрядковий інтервал – основний текст: 1,5; текст виносок: 1,0, 
• поля: 2,5 см, 
• написання шрифту: Times New Roman, 
• Текст вирівняний, 
• Ненумеровані підзаголовки. 



2 
 

ЦИТУВАННЯ АВТОРА(ІВ): 
 
Посилання на роботи одного автора: 
 

Прізвище (2015) текст текст текст. 
Текст текст текст текст текст (Прізвище, 2015). 
У 2012 Прізвище опублікував текст текст текст текст текст. 

 
• Якщо робота одного й того ж автора згадується кілька разів в одному абзаці при 

згадці його/її імені у тексті поза дужками, рік публікації поміщається в дужки лише 
після першої згадки прізвища. Однак, якщо прізвище вказується в дужках, за ним 
завжди слідує рік публікації: 

 
Текст текст текст текст текст Прізвище (2000) текст текст текст. 
Текст текст Прізвище текст текст текст текст текст текст. 

 
• Якщо робота одного й того ж автора згадується кілька разів в одному абзаці при 

згадці його/її імені у тексті поза дужками, рік публікації поміщається в дужки лише 
після першої згадки прізвища. Однак, якщо прізвище вказується в дужках, за ним 
завжди слідує рік публікації: 
 
Текст текст текст текст текст Прізвище (2000) текст текст текст. 
Текст текст Прізвище текст текст текст текст текст текст. 

 
• якщо в даному абзаці і прізвище, і рік укладені у круглі дужки у перехресному 

засланні, слід зазначити рік у круглих дужках наступного разу, коли ім'я автора 
згадується в тій самій публікації в тексті за межами дужок: 
 
Текст текст текст текст текст текст (Прізвище, 2012). 
Текст текст Прізвище (2012) текст текст текст текст текст текст. 

 
 
ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВЕ ЦИТУВАННЯ: 
 

• цитати довжиною менше 40 слів поміщаються в лапки, за якими - у дужках - слід 
вказати номер(и) сторінок(и): 
 
Як справедливо зазначив В. Лехта (2010), "інклюзивна педагогіка – це нова 
філософія освіти »освіти для всіх«, в якій кожна людина розглядається як 
індивідуальність із її особливими освітніми потребами". (Стор. 332). 

 
• Цитати об'ємом не менше 40 слів розташовуються в блоці, без лапок, після якого в 

дужках вказується номер(и) сторінок(и): 
 
Як справедливо зазначив В. Лехта (2010),  

 
Інклюзивна педагогіка – це нова освітня філософія »освіти для всіх« у межах якої до кожної 
людини ставляться як до особи зі своїми особливими освітніми потребами. Якщо ми 
справді хочемо. [...] щоб інклюзивна освіта була доступна кожному, скрізь і завжди, ми 
повинні усвідомити, що задоволення цих очікувань є важким і віддаленим у часі завданням 
для всіх учасників ". (Стор. 332-333). 
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БІБЛІОГРАФІЯ: 
 
Для книги: 
 

• прізвище автора, кома, перша літера імені (імен), (рік), крапка, назва, книги 
курсивом, крапка, місце видання, двокрапка, видавництво, крапка. 
 
Лем, С. Г. (1999). Bomba megabitowa. Краків: Wydawnictwo Literackie. 

 
У разі перекладу: 
 

• прізвище автора, кома, перша літера імені (імен), (рік), крапка, назва, книги 
курсивом, крапка, Перекладач, перша літера імені, прізвище, крапка, місце, 
публікації, двокрапка, видавництво, крапка. 
 
 Мах, Е. (2009). Analiza wrażeń i stosunek sfery fizycznej do psychicznej. Переклад. М. 
Мілковські. Варшава: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

 
Для колективних робіт: 
 

• ім'я редактора, кома, перша літера імені редактора (імен), (ред.), крапка, (рік), 
крапка, назва книги курсивом, крапка, місце видання, двокрапка, видавництво, 
крапка. 
 
Шпаковська. M. (Ред.). (2008). Antropologia ciula. Zagadnienia i wybór tekstów. 
Варшава: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

 
Для глави у колективній роботі: 
 

• прізвище, кома, перша літера імені (імен), (рік), крапка, назва глави простим 
шрифтом, крапка, W:, перша літера імені, прізвище, (ред.), кома, заголовок книги 
курсивом, (с. початкова сторінка - кінцева сторінка). Місце видання, двокрапка, 
идавництво, крапка. 
 
Вольф, Ф. (2008). Mit piękności. У: М. Шпаковська (ред.), Antropologia ciała. 
Zagadnienia i wybór tekstów (стор. 103-108). Варшава: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

 
Для текстів з Інтернету: 
 

• прізвище автора, кома, перша літера імені (імен), рік, крапка, назва тексту 
курсивом, крапка, Завантажено з:, точна адреса в Інтернеті, крапка. 

 
Заштовт, К. (2009). Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień 
Sarkozy - Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r. Завантажено із: 
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl '501/1804/ 
Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskiej_Stan_realizacji_porozumien_ 
Sarkozy.html. 

 
У разі журнальної статті: 
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• прізвище автора, кома, перша літера імені (імен), (рік), крапка, назва статті 
простим шрифтом, крапка, назва журналу курсивом, кома, рік, (№. видання), кома, 
початкова сторінка -кінцева сторінка, крапка. 

 
Квецинський, З. (2014). Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów - w 
stronę 
pedagogiki pozytywnej. Kultura i Edukacja. 2(102), с. 173-1 80. 
 
Шлендак. T. (1997). Techno-dzieci końca ery industrialnej. Studia Socjologiczne. 1, c. 
l11-136. 

 
У випадку статті у журналі, в якому послідовні номери/випуски (номери) у межах 
одного року, не мають окремої нумерації сторінок: 
 

• прізвище автора, кома, перша літера імені (імен), (рік), крапка, назва статті 
простим шрифтом, крапка, назва журналу курсивом, кома, рік, кома, початкова 
сторінка-кінцева сторінка, крапка. 
 

У разі журнальної статті, яка має номер DOI (Digital Object Identifier): 
 

• прізвище автора, кома, перша літера імені (імен), (рік), крапка, назва статті 
простим шрифтом, крапка, назва журналу, крапка, DOI: xxxxx, крапка. 

 
Крамер. Б. (2014). Media Populism: A Conceptual Clarification and Some Theses on 
itsEffects. Commimication Theory, 24 (1). стор 42-60. DOI:  10.1111/comt.12029. 

 
 
 
Складено за: Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie 
naukowych 
Tekstow psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Завантажено із: 
http://liberilibri.p1/ksiazka/podstawowe-standardy-edytorskie-naukowych-tekst0w-
psychologicznych-w-języku-polskim-на; Tomas Rivera Center (n.d.). Publication Manuał of the 
American Psychological Association (APA) 6'th Edition Writing Style Workshop. Завантажено 
із: http://lcwu.edu.pk/ocd/cfiles/Sociology/Maj/SOC-405/APA_6th_Edition.pdf. 
 
 
 
 


