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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ РУКОПИСІВ 
(відповідно до міжнародних вимог) 

 
 
 

Проблематика статей журналу охоплює: теоретико-методологічні засади 
порівняльної педагогіки, сучасні стратегії і тенденції розвитку освіти, вирішення 
соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем у ЗАРУБІЖНОМУ ДОСВІДІ.  

Усі, хто бажає здійснити публікацію в журналі «Порівняльна професійна 
педагогіка», просимо подавати матеріали до 20 травня/20 листопада. 

Для публікації статті просимо надсилати: 
- відомості про автора (ПІБ, місце роботи (назва і адреса), науковий ступінь, 

вчене звання, адреса для листування, електронна пошта; для аспірантів – ПІБ, місце 
навчання (назва і адреса), адреса для листування, електронна пошта); 

- електронний варіант наукової статті. 
 
ВАЖЛИВО!  
Публікації в журналі «Порівняльна професійна педагогіка» здійснюються 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (за бажанням автора публікуємо також україномовний 
варіант статті). Обсяг статті – 8–12 сторінок.  

 
СТАТТІ, ЯКІ ПЕРЕКЛАДЕНІ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ (НА 

ЗРАЗОК GOOGLE TRANSLATE), НЕВІДКОРИГОВАНІ, АБО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ 
ЧИННИМ ВИМОГАМ, ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ І НЕ 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ! 

 
Технічні характеристики: Microsoft Word, шрифт – Times New Roman; 

інтервал – 1,5; кегль – 14; відступ абзацу – 1,25 см; поля: ліворуч – 2,5 см; праворуч – 
1,5 см; зверху – 2,5 см; знизу – 2,5 см. 

Обов’язкові складники статті: 
– АНОТАЦІЯ / ABSTRACT (обсягом 1800 друкованих знаків, 

АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ); 
– КЛЮЧОВІ СЛОВА / KEYWORDS (не менше 8); 
– ВСТУП / INTRODUCTION (постановка проблеми в загальному вигляді та 

її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями); 
– МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ / THE AIM OF THE STUDY; 
– ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ / 

THEORETICAL FRAMEWORK AND RESEARCH METHODS (джерела, на які 
автор посилається в теоретичній основі дослідження, повинні бути представлені в 
ЛІТЕРАТУРІ; обов’язково вказати методи дослідження); 

– ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ/RESULTS (виклад основого 
матеріалу повинен бути чітким, інформативним і демонструвати власні результати 
дослідження авторів); 

– ВИСНОВКИ / CONCLUSIONS (у висновках також слід вказати 
перспективи подальших досліджень); 

– ЛІТЕРАТУРА / REFERENCES (не менше 10 джерел). 
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Вимоги до оформлення літератури в англомовній статті викладені наприкінці 
інформаційного листа і повинні відповідати міжнародному стилю Американської 
психологічної асоціації (APA). 

При оформленні бібліографічних посилань в україномовній статті слід 
дотримуватися «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання», що набрав чинності 01.07.2016. 

Зверніть увагу, що статті англійською мовою мають цифровий ідентифікатор 
DOI, який надається кожній статті редколегією журналу. Що стосується 
україномовних статей, автори повинні самостійно вказати УДК. 

 
СТАТТІ ПРОХОДЯТЬ ПЕРЕВІРКУ В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ 

АНТИПЛАГІАТ. 
 
ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ВИКЛАДЕНИХ ФАКТІВ, ЦИТАТ І ПОСИЛАНЬ 

НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРИ. 
 
Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без 

наукових ступенів – із рецензією доктора або кандидата наук із відповідної 
спеціальності. 

Наукові праці докторів наук друкуються в журналі безкоштовно. 
 
Оплата за статтю здійснюється після повідомлення редколегії про 

відповідність статті вимогам та дозволу до друку. Вартість публікації однієї сторінки – 80 
грн. 

 

Статті та відомості про автора надсилати на електронну скриньку 
comprofped@gmail.com 

 
За додатковою інформацією просимо звертатися до відповідального секретаря 

Садовець Олесі Володимирівни (моб. 067-288-36-73). 
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Приклад оформлення англомовної статті 
(скорочено) 

 
Doctor of Science in Pedagogy, Full Professor, MARYNA GRYNOVA 
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M. V. Ostrogradskyi Poltava Regional Institute for Advanced Teacher Training, Ukraine 

Address: 64-zh Sobornist St, Poltava, 36014, Ukraine 
E-mail: kalinichenko@poippo.pl.ua 

  
TRENDS IN INCLUSIVE EDUCATION IN THE USA AND CANADA 

 
ABSTRACT 
This paper deals with foreign experience of implementing inclusive education for 

children with special educational needs in the United States and Canada. Legal documents 
on inclusive education in foreign countries have been analyzed. The most relevant topic of 
American and Canadian scholars’ researches on reforming special education is related to 
integration, that is gradual transition from exclusion of children with special educational 
needs to inclusion in comprehensive schools. Based on the analysis of American and 
Canadian researches on inclusive education it has been concluded that the changes in 
legislation and education policies of North American countries aim to achieve the highest 
level of progress in regular education and special education. It has been found that the 
development of inclusive education in Canada has undergone and is significantly 
influenced by the American education system … (1800 знаків) 

Keywords: children with special educational needs, inclusion, inclusive education, 
inclusive learning, special education. 

 
АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано зарубіжний досвід упровадження інклюзивного 

навчання для дітей з особливими освітніми потребами в США та Канаді. 
Схарактеризовано нормативно-правову основу у сфері інклюзивної освіти в зарубіжних 
країнах. Провідною темою в дослідженнях американських і канадських науковців 
стосовно реформування спеціальної освіти став рух у напрямі організації інклюзії, що 
передбачає поступовий перехід від ізоляції дітей з особливими освітніми потребами 
до включення їх у середовище закладів загальної середньої освіти … (1800 знаків) 

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами; інклюзія; інклюзивна 
освіта; інклюзивне навчання; спеціальна освіта. 
 

INTRODUCTION 
Nowadays, one can observe an increasing number of people who refuse to 

participate in social, political, economic and cultural life of their societies. Such a society is 
neither efficient nor safe. The first education for all movement originated after the 
conference on education for all was held in Jomtien, Thailand in 1990 ...  
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THE AIM OF THE STUDY 
The paper aims to theoretically analyze the trends in development of inclusive 

education in the USA and Canada. 
THEORETICAL FRAMEWORK AND RESEARCH METHODS 
The origination and development of inclusive education in North American countries 

have been studied by S. Alokhina, J. Andrews (2000), V. Bondar, E. Danilavichiutie, 
L. Danylenko, A. Gartner (1997), A. Kolupaieva (2009), O. Kryvonosova, D. Lipsky (1997), 
J. Lupart (2000; 2010), S. Lytovchenko, Yu. Naida, M. Orlansky, T. Sak (2010), L. Savchuk, 
N. Sofii, Ye. Synova, O. Taranchenko, C. Webber (2010), S. Wilks, M. Winser, V. Zasenko 
et al. … 

RESULTS 
Over the last few decades, developed countries have undergone significant 

changes in the attitude towards low-mobility groups of the population and providing quality 
educational services for children with special educational needs. Therefore, an inclusive 
model of education is becoming ever more acute. In view of the above, it is rather 
imperative to study foreign experience of those countries that have already achieved 
significant progress on this matter. Foreign law and inclusive practice are an important 
source of ideas about possible ways to solve the problems of implementing inclusive 
education in Ukraine ... 

CONCLUSIONS  
So, theoretical analysis of American and Canadian scientific literature proves that 

the changes in legislation and education policies of North American countries aim to 
achieve the highest level of educational progress in regular education and provide children 
with special educational needs with the opportunity to obtain special education ... 

 
REFERENCES 

 
1. Audette, B., & Algozzine, B. (1992). Free and appropriate education for all 

students: total quality and the transformation of American public education. Remedial and 
Special Education, 13 (6), 8–18.  

2. Barth, R. S. (1990). Improving schools from within: teachers, parents and 
principles can make a difference. San Francisco, CA : Jossey-Bass.  

3. Bleiz, D., Chornoboi, E., Kroker, S., Strat, E., & Krasiukova-Ennz, O. (2012). 
Rozvytok polityky inkliuzyvnykh shkil. Intehrovane planuvannia posluh, yikh nadannia ta 
finansuvannia v Kanadi. Kyiv: Palyvoda A. V. … 
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Приклад оформлення україномовної статті  
(скорочено) 

 
УДК 376  

 
МАРИНА ГРИНЬОВА, доктор педагогічних наук, професор 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
Адреса: вул. Остроградського, 2, Полтава, 36000, Україна 

E-mail: grinovamv@gmail.com 
 

ІРИНА КАЛІНІЧЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В США ТА КАНАДІ 
 

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано зарубіжний досвід упровадження інклюзивного 

навчання для дітей з особливими освітніми потребами в США та Канаді. 
Схарактеризовано нормативно-правову основу у сфері інклюзивної освіти в зарубіжних 
країнах. Провідною темою в дослідженнях американських і канадських науковців стосовно 
реформування спеціальної освіти став рух у напрямі організації інклюзії, що 
передбачає поступовий перехід від ізоляції дітей з особливими освітніми потребами 
до включення їх у середовище закладів загальної середньої освіти … (1800 знаків) 

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами; інклюзія; 
інклюзивна освіта; інклюзивне навчання; спеціальна освіта. 

 
ABSTRACT 
This paper deals with foreign experience of implementing inclusive education for 

children with special educational needs in the United States and Canada. Legal documents 
on inclusive education in foreign countries have been analyzed. The most relevant topic of 
American and Canadian scholars’ researches on reforming special education is related to 
integration, that is gradual transition from exclusion of children with special educational 
needs to inclusion in comprehensive schools. Based on the analysis of American and 
Canadian researches on inclusive education it has been concluded that the changes in 
legislation and education policies of North American countries aim to achieve the highest 
level of progress in regular education and special education. It has been found that the 
development of inclusive education in Canada has undergone and is significantly 
influenced by the American education system … (1800 знаків) 

Keywords: children with special educational needs, inclusion, inclusive education, 
inclusive learning, special education. 

 
ВСТУП 
Сьогодні перед світом постає проблема зростання кількості людей, які відірвані 

від активної участі в соціальному, політичному, економічному й культурному житті 
своїх суспільств. Таке суспільство не є ані ефективним, ані безпечним. Уперше рух за 
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освіту для всіх розпочався з моменту проведення конференції з освіти для всіх у 
Джомтьєні (Таїланд) у 1990 році … 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Мета статті – теоретично проаналізувати тенденції розвитку інклюзивної 

освіти в США та Канаді. 
ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Становлення й розвиток інклюзивної освіти в країнах Північної Америки 
досліджували науковці С. Альохіна, Дж. Андрес (J. Andrews), В. Бондар, Ч. Веббер 
(С. Webber), С. Вілс (S. Wilks), М. Вінсер (M. Winser), А. Ґартнер (A. Gartner), 
Л. Даниленко, Е. Данілавічютє, В. Засенко, А. Колупаєва, О. Кривоносова, 
С. Литовченко, Д. Ліпскі (D. Lipsky), Дж. Лупарт (J. Lupart), Ю. Найда, М. Орланскі 
(М. Orlansky), Л. Савчук, Т. Сак, Є. Синьова, Н. Софій, О. Таранченко та інші … 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
Останні десятиліття в розвинутих країнах світу відбулися суттєві зміни в 

ставленні до маломобільних груп населення й наданні якісних освітніх послуг для 
дітей з особливими освітніми потребами. Дедалі більшої динаміки набуває й 
інклюзивна модель освіти. Значущим аспектом стає вивчення іноземного досвіду 
країн, які крокують у цьому напрямку. Іноземне право та інклюзивна практика – 
важливі джерела ідей про можливі шляхи розв’язання проблем упровадження 
інклюзивної освіти в Україні … 

ВИСНОВКИ 
Унаслідок аналізу американської та канадської наукової літератури 

підсумовано, що зміни в законодавстві й освітній політиці північноамериканських 
країн спрямовані на досягнення найвищої успішності всіх категорій дітей у загальній 
освіті та створення рівних можливостей здобувати освіту для всіх учнів – у 
спеціальній освіті … 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Бондар Т. І. Інклюзивна освіта Канади: понятійно-категоріальний апарат / 

Т. І. Бондар // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: «Педагогіка. 
Соціальна робота». – 2017. – Вип. 1 (40). – С. 27–30. 

2. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посіб. ; пер. з англ. / 
Т. Лорман, Дж. Деппелер, Д. Харві. – Київ : СПД-ФО Парашин І. С., 2010. – 296 с. 

3. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи / 
А. А. Колупаєва. – Київ : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. 
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Приклади оформлення посилань та списку літератури 
в англомовній статті згідно з вимогами міжнародного стилю  

Американської психологічної асоціації (APA Style) 
 

APA стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли 
ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата.  

Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці 
(редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, 
рік видання та сторінковий інтервал (номери сторінок, із яких взято цитату). 
Сторінковий інтервал дозволяється не вказувати, якщо ви не цитуєте, а висловлюєте 
якусь ідею чи посилаєтесь на роботу в цілому.  

 
Парафраз. Не береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з’явитися:  
1) безпосередньо в реченні, тоді після нього в круглих дужках зазначається 

рік видання; 
2) у дужках після парафразу разом із роком видання (через кому).  
Наприклад:  
The publishing process consists of several stages of editing (Tymoshyk, 2004). 
У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування 

(Тимошик, 2004).  
According to M. Tymoshyk (2004), the publishing process consists of several 

stages of editing. 
За Тимошиком (2004), у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів 

редагування.  
 
Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні, 

може бути розташована у праці Тимошика, виданій 2004 року. 
Більш розгорнута інформація про згадане джерело буде міститися у списку 

використаних джерел.  
 
Цитата всередині рядка. Береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може 

з’явитися:  
1) безпосередньо в реченні, тоді після нього в круглих дужках зазначається 

рік видання, а після цитати в круглих дужках зазначається сторінковий інтервал;  
2) у дужках після цитати разом із роком видання та сторінковим інтервалом 

(через кому).  
Наприклад:  
W. Wordsworth (2006) claimed that poetry was “the spontanenous overflow of 

powerful feelings” (p. 263). 
Вордсворт (2006) заявив, що романтична поезія була відзначена як 

«спонтанний перелив сильних почуттів» (с. 263).  
Poetry is “the spontanenous overflow of powerful feelings” (Wordsworth, 2006, 

p. 263). 
Романтична поезія характеризується «спонтанним переливом сильних 

почуттів» (Вордсворт, 2006, с. 263). 
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Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні, 
розташована на сторінці 263 твору 2006 року, автором якого є Вордсворт. Більш 
розгорнуту інформацію про згадане джерело можна отримати зі списку використаних 
джерел. 

 
Блокова цитата (складається із трьох і більше рядків). Подається в тексті з 

нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, не береться в лапки. 
Міжрядковий інтервал – подвійний. Після тексту цитати ставиться крапка і 
вказується вихідне джерело в дужках. 

Наприклад:  
In publishing, the concept of editing is primarily used to refer to types of work 

directly related to the activities of the press. Modern editing is associated with sociocultural 
professional activities aimed at analyzing and improving linguistic works during their 
preparation for reproduction by means of printing, or broadcast (Khoniu, 2006, p. 45). 

У галузі видавничої справи поняття «редагування» насамперед 
використовується для позначення видів роботи, безпосередньо пов’язаних із 
діяльністю органів друку. Сучасне редагування належить до сфери суспільно-
культурної професійної діяльності, що спрямована на аналіз і вдосконалення мовних 
творів під час їхньої підготовки до відтворення засобами поліграфії, або до 
трансляції (Хоню, 2006, с. 45). 
 

Посилання на роботу кількох авторів (редакторів/укладачів)  
Внутрішньотекстове посилання на роботу кількох авторів залежить від їх 

кількості:  
1) 2–5 авторів. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно перерахувати 

прізвища всіх авторів (через кому). Перед останнім автором пишеться знак «&», 
якщо автори перераховуються в дужках, або слово «та», якщо автори 
перераховуються в реченні, а рік видання та сторінковий інтервал у дужках.  

Наприклад:  
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) або (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & 

Harlow, 1993, p. 199)  
Research findings by L. Boiko, S. Hrechka & N. Pavliuk (2010) prove … 
Результати дослідження  Бойко, Гречки, та Павлюка (2010) підтверджують 
…  

або 
L. Boiko, S. Hrechka & N. Pavliuk (2010) state, “Biology is a system of 

sciences…” (p. 5). 
Л. Бойко, С. Гречка та Н. Поліщук (2010) стверджують: «Біологія – це 

система наук…» (с. 5). 
 
2) 6 авторів і більше. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати 

прізвище першого автора і слово «та ін.».  
(Jones et al., 1998) або (Jones et al., 1998, p. 7)  
(Boiko et al., 2005) або (Boiko et al., 2005, p. 10)  
 

Research findings by O. Velychko et al. (2014) prove … 
Результати дослідження О. Величко та ін. (2014) підтверджують …  
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або 
O. Velychko et al. (2014) indicate, “Biology is a system of sciences …” (p. 10). 
О. Величко та ін. (2005) стверджують: «Біологія – це система наук…» (с. 10). 

 
Посилання на декілька робіт різних авторів (одночасно)  
Якщо парафраз стосується кількох робіт різних авторів, тоді після парафразу 

необхідно вказати прізвище автора однієї книги і рік видання, після знаку «;» вказати 
прізвище автора другої книги і рік видання. 

Наприклад:  
Many researchers consider literary editing to be one of the most important stages 

of text processing (Feller, 2004; Rizun, 2002). 
Чимало дослідників вважають літературне редагування одним із 

найважливіших етапів обробки тексту (Феллер, 2004; Різун, 2002). 
 
Посилання на роботу невідомого автора 
Якщо автора (редактора/укладача) праці встановити неможливо, слід 

процитувати джерело за його назвою або використати перші два слова в дужках. 
Назви книг і доповідей слід указати курсивом або підкреслити; назви статей, розділів 
і веб-сторінок узяти в лапки. 

Наприклад:  
A similar study was done of students learning to format research papers (“Using 

APA”, 2001). 
Аналогічне опитування було проведено серед студентів, які вивчають формат 

наукових праць («Using APA», 2001). 

 
Якщо автором виступає організація або державна установа, слід указати 

назву цієї організації або взяти її у дужки, коли цитують уперше. 
Наприклад:  
According to the American Psychological Association (2000), ... 
Згідно з вимогами Американської психологічної асоціації (2000), … 
 

Посилання на декілька робіт різних авторів 
з однаковими прізвищами 

Якщо два або більше авторів мають однакові прізвища, у 
внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати також перші ініціали (або навіть 
повне ім’я, якщо різні автори мають однакові ініціали). 

Наприклад:  
There are different opinions on the effects of cloning (R. Miller, 2012; A. Miller, 2014). 
Існують різні думки щодо наслідків клонування (Р. Міллер, 12; А. Міллер, 46).  
 

While some medical ethicists argue that cloning will lead to … (R. Miller, 2012), 
others point out that the benefits of medical researches deny such reasoning (A. Miller, 2014). 

Хоча деякі медичні фахівці з етики стверджують, що клонування призведе до 
дизайнерських дітей (Р. Міллер, 2012), інші відзначають, що переваги медичних 
досліджень перевершують це міркування (А. Міллер, 2014). 

 

Упорядкування списку використаних джерел 
Список використаних джерел подається після основного тексту статті і 

повинен містити інформацію, необхідну для того, щоб знайти й отримати будь-яке 
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процитоване джерело. Кожне процитоване в роботі джерело повинно з’явитися у 
списку використаних джерел. Відповідно, кожен запис у списку використаних 
джерел повинен бути згаданим у тексті роботи. 

Цитований матеріал подається в алфавітному порядку за прізвищем автора 
(редактора/укладача, якщо немає автора). Якщо матеріал не має автора, його 
необхідно розподілити за першою літерою його назви. 

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж 
автора, редактора або упорядника, тоді записи розташовуються за роками видання в 
порядку зростання. 

 
Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел 
 
Якщо в публікації зазначено не більше семи авторів (редакторів/укладачів, 

якщо книга без автора), то в посиланні необхідно вказати усіх авторів.  
Якщо в публікації зазначено вісім та більше авторів (редакторів/укладачів), у 

посиланні необхідно перерахувати імена перших шести авторів, а потім вставити три 
крапки (...) та додати ім’я останнього автора. 

Назви книг, журналів зазначаються без скорочень. 
 
1. Книга: 1–7 авторів  
Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3, 

Прізвище4, Ініціали4, Прізвище5, Ініціали5, Прізвище6, Ініціали6, & Прізвище7, 
Ініціали7. (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: 
Видавництво.  

 
Bragg, S. M. (2010). Wiley revenue recognition: Rules and scenarios (2nd ed.). 

Hoboken, NJ: Wiley.  
Tymoshyk, M. V. (2004). Vydavnycha sprava ta redahuvannia. Kyiv: In Yure. 
Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audenrode, M. V., & Royer, J. 

(2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, NY: 
Columbia University Press.  

 
2. Книга: 8 і більше авторів  
Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3, 

Прізвище4, Ініціали4, Прізвище5, Ініціали5, Прізвище6, Ініціали6 … Прізвище 
останнього автора, Ініціали. (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце 
видання: Видавництво.  

 

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., Mills, S., Mullins, J. W. … 
Komisar, R. (2008). A people’s history of American empire: A graphic adaptation. New 
York, NY: Metropolitan Books.  

Prusova, V. H., Prykhach, O. S., Dovhan, K. L., Ostapenko, H. H., Boiko, S. O., 
Polishchuk, O. O. … Bondar, H. R. (2004). Matematyka. Kyiv: Osvita. 

3. Книга за редакцією  
Прізвище редактора, Ініціали. (Ред.). (Рік). Назва книги: Підназва (номер 

видання). Місце видання: Видавництво.  
 

McNamara, R. H. (Ed.). (2008). Homelessness in America. Westport, CT: Praeger 
Publishers.  
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Ophir, A., Givoni, M., & Hanafi, S. (Eds.). (2009). The power of inclusive 
exclusion. New York, NY: Zone.  

Fihol, N. (Red.). (2009). Ukrainska mova. Kyiv: NTUU “KPI”. 
Prusova, V. H., Prykhach, O. S., Dovhan, K. L., Ostapenko, H. H., Boiko, S. O., 

Polishchuk, O. O. … Bondar, H. R. (Red.). (2004). Matematyka. Kyiv: Osvita. 
 

4. Книга: автор-організація  
Назва організації. (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). (Номер звіту 

(якщо це доречно)). Місце видання: Видавництво.  
 

Peace Corps. (2006). A life inspired. Washington, DC: Author.  
Instytut svitovoi ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn. (2012). Derzhava v 

ekonomitsi Yaponii. Kyiv: Nauka. 
 

5. Книга без автора  
Назва книги: Підназва. (Рік). (номер видання). Місце видання: Видавництво.  
 

Twenty-four hours a day. (2010). Miami, FL: BN Publishing.  
Ukrainska mova. (2009). Kyiv: NTUU “KPI”. 
 

6. Частина книги  
Прізвище автора глави, Ініціали. (Рік). Назва глави: Підназва. В Ініціали 

Прізвище редактора або укладача (відповідальність cкорочено), Назва книги: 
Підназва (номер видання). (cторінковий інтервал). Місце видання: Видавництво.  

 

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. In T. Morrison (Ed.), Burn this book 
(pp. 22–32). New York, NY: HarperCollins Publishers.  

Farrell, S. E. (2009). Art. In D. Simmons (Ed.), New critical essays on Kurt 
Vonnegut (p. 91). New York, NY: Palgrave Macmillan.  

Balashova, Ye. (2014). Stratehichni doslidzhennia. V A. Sukhorukov (Red.), 
Priorytety investytsiinoho zabezpechennia (2-he vyd.). (S. 5–9). Kyiv: Naukova dumka. 

 

7. Багатотомні видання  
Прізвище автора багатотомної праці, Ініціали, & Прізвище редактора, 

Ініціали (Ред.). (Рік). Назва багатотомної праці: Підназва (номер видання). 
(Діапазон томів). Місце видання: Видавництво.  
 

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton (Vol. 1–2). Philadelphia, PA: 
John W. Moore.  

Oliinyk, B., & Shevchuk, S. (Red.). (2006). Vybrani tvory (T. 1–2). Kyiv: 
Ukrainska entsyklopediia. 

 

8. Багатотомне видання (окремий том) 
Прізвище автора тому, Ініціали. (Рік). Назва тому: Підназва. В Ініціали 

Прізвище редактора (Ред.), Назва багатотомної праці: Підназва (номер видання). 
(Номер тому, сторінковий інтервал). Місце видання: Видавництво.  

 

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of 
love (Vol. 6, pp. 57–60). Westport, CT: Greenwood.  

Oliinyk, B. (2006). Pereklady. Publitsystyka. V. D. Pavlychko (Red.), Vybrani 
tvory (T. 2, S. 60–61). Kyiv: Ukrainska entsyklopediia. 



117 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Порівняльна	професійна	педагогіка	11(2)/2021	
Comparative	Professional	Pedagogy	11(2)/2021	

 

 

9. Автореферат або дисертація  
Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи: Підназва. (Тип роботи з вказівкою 

наукового ступеня автора). Університет, у якому захищено дисертацію, Місто.  
 

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: 
The bicycle. (Master’s thesis). University at Albany, State University of New York, Albany.  

Salenko, O. (2001). Naukovi osnovy vysokoefektyvnoho hidro rizannia. (Dys. 
kand. tekhn. nauk). Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy “Kyyivskyi 
Politekhnichnyi Instytut”, Kyiv. 

Zaitseva, I. (2001). Rozvytok estetychnoi kultury maibutnikh uchyteliv zasobamy 
teatralnoho mystetstva. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk). Tsentralnyi instytut 
pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity APN Ukrainy. Kyiv. 
 

10. Матеріали конференцій  
Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу, Відомості про конференцію. Місце 

видання: Видавництво.  
Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in 

the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, 
Germany: Springer Berlin.  

Polishchuk, O. (Red.). (2008). Inzheneriia prohramnoho zabezpechennia, 
Materialy konferentsii molodykh vchenykh. Kyiv: Nauka. 

 
11. Закони, статути, накази  
Назва закону, статуту або наказу. Номер закону § Номер розділу номер 

статті. (Рік затвердження).  
 

Serve America Act. 42 U.S.C. § 12501et seq. (2009).  
 

Pro Natsionalnu politsiu. № 580-VIII § rozd. II st. 6. (2015). 
 
12. Урядові публікації  
Назва офіційного органу. (Рік). Назва урядового документа: Підзаголовок. 

Місце публікації: Видавець.  
 

U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation. (2009). The FBI 
story. Washington, DC: GPO.  
 

13. Патент  
Прізвище винахідника, Ініціали. (Рік публікації). Номер патенту (вказати 

країну). Місце видання: Патентне відомство.  
 
Le Van Meautte, V. (2003). U.S. Patent No 6,601,955. Washington, DC: U.S. 

Patent and Trademark Office.  
 

Matsko, H. (1999). Patent Ukrainy 26933. Kyiv: Derzhavne patentne vidomstvo 
Ukrainy. 

14. Стаття з журналу  
Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва статті: Підназва. Назва журналу, Номер 

журналу, Сторінковий інтервал.  
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Rowe, I.L., & Carson, N.E. (1981). Medical manpower in Victoria (4). East 
Bentleigh (AU): Monash University, Department of Community Practice.  

Roik, M. (2014). Suchasnyi stan reiestratsii predstavnykiv rodu Salix. 
Bioenerhetyka, 1 (5), 21–23. 
 

15. Стаття з газети 
Прізвище, Ініціали. (Дата випуску). Назва статті: Підназва. Назва газети, 

сторінковий інтервал.  
 

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones and earlobes. New York 
Times, p. C1.  

Ali, A. H. (2010, April 27). “South Park” and the informal Fatwa. Wall Street 
Journal, p. A17.  

Lykhovyd, I. (2016, Sichen 15). Medychnyi proryv. Den, s. 2. 
 

16. Електронні ресурси  
БО документа*. Взято з http: або DOI:  
*За прикладами, наведеними вище (книги, журналу, газети і т.д., але без 

відомостей про місце видання і видавництво)  
 

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. Retrieved from 
http://www.db.dk/pi/iri.  

Musés, C. A. (Ed.). (1961). Esoteric teachings of the Tibetan Tantra. Retrieved 
from http://www.sacred-texts.com.  

Hsueh, C. (2010). Weblog-based electronic portfolios. Educational Technology 
Research, 58(2), 11-27. doi:10.1007/s11423-008-9098-1.  

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones and earlobes. New York 
Times, p. C1. Retrieved from www.nytimes.com.  

Dakhno, I. (2014). Pravo intelektualnoi vlasnosti. Kyiv: TsUL. Vziato z 
http://culon-line.com.ua/full/959-pravo-intelect-vlasn_dahnopdf.html. 

Детальніше: Міжнародні правила цитування та посилання в наукових 
роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, 
М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, 
Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 
Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
В англомовній статті українські джерела подаються транслітеровано без 

перекладу. Відповідні зразки пропонуються у прикладах оформлення посилань та 
списку літератури в англомовній статті згідно з вимогами міжнародного стилю 
Американської психологічної асоціації (APA Style), представлених вище. 

З чинними правилами впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею можна ознайомитися на сайті:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF. 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF 
 
 
 


