
Цитати 

Загальні правила 
1. Максимальна довжина цитати - 4000 символів. Якщо в цитаті є вислів у 

лапках(підцитата), то його максимальна допустима довжина – 500 символів. Всі 
цитати які перевищили довжину будуть ігноруватися. 

2. В кожному тексті шукаються цитати кирилиці і латиниці. 

Кири́лиця 
Цитата. Розділові знаки при них 
Цитата — це дослівно наведений уривок з якогось тексту для підтвердження або 
ілюстрації тієї чи іншої думки. 

У цитаті не можна нічого змінювати (навіть розділових знаків). Якщо цитата 
наводиться не повністю, то пропуски в ній позначаються трьома крапками. 
Якщо там, де робиться пропуск, стояли такі розділові знаки, як кома, крапка з 
комою, двокрапка, тире, то вони пропускаються разом із текстом, а на їх місці 
ставляться три крапки: Леонід Первомайський писав: «Я винний в тім, що світ не 
ліпший… Я винний в тім, що правди слово Ще схоже в ньому на брехню…» Три 
крапки в кутових (ламаних) дужках <…> у цитованому тексті означають пропуск 
кількох речень, абзацу чи більше. 

1. Цитати виділяються лапками. Якщо цитата супроводжується словами автора, то 
ставляться такі розділові знаки, як і при прямій мові 

Приклад 

Слова автора: «Найважливішого «гонорару», як веселий блиск в очах народу, нема», 
— занотував Остап Вишня у своєму щоденнику. 

Відображення у звіті 

 

  

2. Якщо цитата подається не повністю, то пропуск позначається трьома крапками 

Приклад 



Слова автора: «Основна риса характеру нашої сім’ї, — скаже потім О. Довженко, 
— насміхатися над усім і в першу чергу один над одним і над самим собою...» 

Відображення у звіті 

 

  

3. Якщо після цитати подається прізвище автора або джерело, то вона береться в 
дужки, і після дужок ставиться крапка 

Приклад 

Слова автора: «Впали в око присадкуваті хати, крислаті сосни, кучмуваті дуби» 
(Ю. Збанацький). 

Відображення у звіті 

 

  

4. Якщо посилання на джерело або автора стоїть рядком нижче, то крапка ставиться 
після цитати. Прізвище автора береться в дужки 

Приклад 

Слова автора: «Мова народу — це найбільший національний скарб... Святим 
обов’язком митця є невтомно шліфувати, гранити, вияскравлювати алмази 
народного слова».(О. Гончар) 

Відображення у звіті 

 

  

5. У цитованому суцільним рядком вірші зберігається велика літера, яка була на 
початку кожного віршового рядка 

Приклад 



Слова автора: “Що є свобода? Добро в ній якеє? Кажуть, неначе воно золотеє? Ні ж 
бо, не золотеє: зрівнявши все злото, Проти свободи воно лиш болото” (Г. 
Сковорода). 

Відображення у звіті 

 

  

6. Якщо автор хоче виявити своє ставлення до окремих слів чи думок цитованого, то 
після них у круглих дужках ставлять знак оклику чи знак запитання 

Приклад 

Гарольд Блум стверджує, що "Фрейд, по суті, – це прозаїчний (нецікавий) Шекспір (!). 
Фрейдівське бачення людської психології виходить з його прочитання 
шекспірівських п'єс" [..,..] 

Відображення у звіті 

 

  

7. Посилання на джерело оформляється у квадратних дужках двома цифрами, де 
перша – номер джерела зі списку використаної літератури, а друга – сторінка, на 
якій було взято цитату. Якщо цитата у джерелі розміщена на стику двох сторінок 
(починається на одній, а закінчується на іншій), треба зазначати обидві сторінки: [15, 
123-124], де 15 – номер джерела зі списку використаної літератури, а 123-124 – 
сторінки, на яких розміщена цитата. Якщо автор аналізує певні тенденції у 
трактуванні явища, не подаючи цитат, можна лише вказувати на номер джерела зі 
списку літератури. 

Приклад 

Слова автора: «... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв'язку між 
діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали 
передавання інформації [6, с. 29]» 

"Це своєрідний текстовий калейдоскоп строкатої реальності з її соціальними 
недугами йекзистенційнйми потребами, соціокультурними типажами, знайомими 



ситуаціями, комедійністю, абсурдністю й жорстокістю буття, у якому живе українська 
людина" [5,13]. 

Відображення у звіті 

 
 

Правило знаходження бібліографічніх джерел 
{1 пробіл}{старт слово}{будь-яка кількість пробілів} 
 
{0-20 будь-яких НЕ буквенних символів}{велика літера}{0-100 Буквенних символів/пробілів або 
круглі дужки та дефіс}{розділовий знак , або .} 
{НЕ цифровий символ}{0-300-будь яких символів до першого зустрічного 4-х значного року} 
{розділовий знак ., або дужки )]} 
  
{будь-який які інші джерела по будь-яких правилах} 
  
{стоп слово або кінець} 

Перелік старт/стоп слів 
 

Українська  Список використаної літератури 
 Список літератури 
 Джерела 
 Список джерел 
 Список використаних джерел 
 Бібліографія 
 Використана література 
 Бібліографічний список літератури 
 Бібліографічний список 
 Бібліографічний список джерел 
 Список посилань 
 Список опублікованих праць за темою дисертації 
 Перелік використаних джерел 
 Список використаних джерел та літератури 
 Список використаних джерел та літератури архіви 
 Перелік посилань 
 Перелік джерел посилань 

 Додавання 
 Додатки 
 Доповнення 
 Приставка 
 Долучення 
 Придаток 
 Примітки 
 Глосарій 

 


