
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Список використаних джерел оформлюється відповідно до стилю IEEE: 
 джерела в переліку посилань нумеруються й організовуються у порядку їх 

згадування в тексті, порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед 
бібліографічним описом; 

 список використаних джерел рекомендуємо складати з не більш як 30 
найменувань. 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий 
містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. 
Оформлення списку використаних джерел повинно відповідати вимогам МОН 
України до бібліографічного опису – ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»  
 

Цитування в тексті 
 

IEEE cтиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли 
ви цитуєте джерело, будь то парафраз або цитата. 
 
Парафраз. Не береться в лапки. 
 
Цитата. Береться в лапки. 
 

У тексті з цитованою інформацією у квадратних дужках вказується 
порядковий номер, який також відображається у списку використаних джерел. 
 

 
 

Вищенаведені посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в 
реченні, розташована у праці зі списку використаних джерел під номером, зазначеним 
у квадратних дужках. 

Під час цитування кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати кожен 
номер окремо, в своїх власних дужках, через кому або тире. 
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ПРАВИЛА БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЛЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ 
Якщо в публікації зазначено не більше шести авторів (редакторів, якщо автор 

відсутній), то в посиланні необхідно вказати їх усіх через кому; перед прізвищем 

Наприклад: 
"...end of the line for my research [13]." 
"The theory was first put forward in 1987 [1]." "Scholtz [2] has argued that......." За Брауном 
[1]..., а Шольц [2] стверджує, що ... 
Як зазначалося раніше [2]… 
Ця теорія була вперше висунута в 1987 році [1]. 



останнього автора ставиться кома й зазначається слово «та» (див. бібліографічний 
опис книг з 1–6 авторами). 

Якщо в публікації зазначено більше шести авторів (редакторів, якщо автор 
відсутній), то необхідно вказати першого автора і «та ін.» (див. бібліографічний опис 
книг з 7 і більше авторами). 

Назви журналів, конференцій, організацій, видавництв, наукових установ 
необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланням: 

англомовні: www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf16 
україномовні: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf1 
Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо 

(відповідно до мовних правил певної країни). 
Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо 

(відповідно до мовних правил певної країни). 
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Ініціали 5 Прізвище 5, та 
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Одеського національного університету. Хімія, т. 17, 
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інтервал статті, Місяць. 
Рік. Doi*. 
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Ініціали Прізвище 
винахідника, "Назва 
роботи", тип роботи з 
вказівкою наукового 
ступеня автора*, 
підрозділ*, наукова 
установа, Місто, Країна*, 
Рік. 
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