Додаток 2
Рекомендації до оформлення References
1. Із транслітерованого тексту слід вилучити знаки «//» і «–», замінивши їх комами. Також
слід звернути увагу на використання англійських лапок (“ ”) замість традиційних (« »).
2. Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання має бути набрана курсивом і
розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференції). При цьому
переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.
3. Місце видання слід зазначати повністю (наприклад, «Kyiv», а не «К.»).
4. Усі вихідні відомості (зазначення сторінок, тому, випуску, номера) ають наводитися
англійською мовою, а не транслітеруватися. Так, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.»
(наприклад, 123 p. або рр. 1-12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер) «vol.»,
«issue» і «no.» відповідно.
5. Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або
арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).
6. В описі підручників і навчальних посібників не треба зазначати видання, ця інформація в
References зайва.
7. В опис джерела необхідно вносити прізвища всіх авторів, в жодному разі не скорочуючи
цей список.
8. Рік видання переноситься на початок опису, розміщується одразу після прізвища автора в
дужках (найбільш прийнятний варіант).
9. При описі електронних джерел обов’язково слід зазначати дату доступу до інформації.
Факультативні позначення
1. При зазначенні видавництва рекомендується використовувати Publ.» після його назви.
Якщо назва видавництва має офіційно зареєстрований переклад на англійську мову, то
зазначається цей варіант, у всіх інших випадках наводиться транслітерована назва видавництва.
2. Наприкінці опису бібліографічного джерела у дужках можна зазначати, мову оригіналу,
наприклад: (In Russian), (In Ukrainian). Можна також наводити дані про переклад анотації на
англійську мову, наприклад: (In Russian; abstract in English).
Додаткові поради авторам
1. У разі наведення бібліографічного джерела англійською мовою, його транслітерувати не
треба, це стосується насамперед публікацій, що зареєстровані у міжнародних наукометричних
базах.
2. Якщо україно- чи російськомовний журнал має офіційну зареєстровану назву англійською
мовою (зазвичай така інформація міститься на сайті видання), то в References слід наводити саме
її, а не робити переклад самостійно.
3. Якщо є можливість знайти оригінальне видання іншомовного джерела, то слід подавати
саме його опис.
4. При описі видань без авторів (збірників, колективних монографій) можна замість прізвищ
авторів зазначати одного, максимум двох редакторів видання.
5. Дозволяється не транслітерувати назви дисертацій, патентів, звітів, законодавчих і
нормативних та інших нетипових для індексів цитування документів, наводячи лише їх
англомовний переклад. Однак при цьому в дужках слід обов’язково зазначати мову видання
оригіналу, наприклад: (In Russian) або (In Ukrainian).
6. Для неопублікованих документів можна робити короткий опис із зазначенням у дужках
(Unpublished), якщо джерело має автора, або (Unpublished Source) чи (Unpublished Report), якщо
автор відсутній.
7. Якщо публікація має doi, його обов’язково слід зазначати наприкінці опису джерела.
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