СТИЛЬ ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА
ЕЛЕКТРОНІКИ (IEEE STYLE)
Сфера застосування – інженерія, електроніка, телекомунікації,
інформатика та інформаційні технології

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.
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].
Вищенаведені посилання вказують на те, що інформація, яка
міститься в реченні, розташована у праці зі списку використаних джерел під
номером, зазначеним у квадратних дужках
При цитуванні кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати
кожен номер окремо, в своїх власних дужках, через кому або тире.
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Наприклад:
Several recent studies [3], [4], [5], [6] have suggested that...
Several recent studies [3] - [6] have suggested that...
За потреби сторінковий інтервал (номери сторінок з цитованою
інформацією) вказується у дужках після порядкового номера.
Наприклад:
[3, с. 5-10]
[3, гл. 2, с. 6-21]
Якщо те саме джерело цитується у праці вдруге, порядковий номер
той самий.

Упорядкування списку використаних джерел
Список використаних джерел розміщується в кінці роботи на окремій
сторінці. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати
будь-яке джерело, процитоване в тексті документа. Кожне джерело,
процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так
само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті
роботи.
Назва списку використаних джерел – Посилання. Заголовок
вирівнюється по центру або по лівому краю.
Джерела нумеруються та організовуються в переліку посилань у
порядку їх згадування в тексті. Порядковий номер зазначається у
квадратних дужках перед бібліографічним описом.
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Наприклад:
[1] Д. Леховицький, "Оцінка енергетичних спектрів відображення в
імпульсних доплерівських метеорадіолокаторах", Известия высших
учебных заведений. Радиоэлектроника, т. 12, № 58, с. 3-30, 2015.
[2] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials", in Nonlinear
Optics, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA, USA: Academic,
1977, pp. 47-160.

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 останнім автором ставиться кома та зазначається слово «та»
(див. бібліографічний опис книг з 1-6 авторами).
Якщо в публікації зазначено більше 6 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).
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Стаття з журналу

Частина книги

Книга (7 і більше
авторів)

Книга (1-6 авторів)

Схема

Приклад

Ініціали1 Прізвище1,
Ініціали2 Прізвище2,
Ініціали3 Прізвище3,
Ініціали4 Прізвище4,
Ініціали5 Прізвище5, та
Ініціали6 Прізвище6,
Назва книги. Місто
видання, Країна:
Видавництво, Рік.

B. Klaus, and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA,
USA: MIT Press, 1986.

Ініціали1 Прізвище1 та
ін., Назва книги. Місто
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Russell Sage Foundation, 2009.
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видання, Країна:
Видавництво, Рік, номер
глави, номер розділу,
сторінковий інтервал
частини книги.

R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear
materials", in Nonlinear Optics, P. G. Harper and B. S.
Wherret, Eds. San Francisco, CA, USA: Academic,
1977, pp. 47-160.

В. І. Дичка, та Г.Р. Положій, Безпека
життєдіяльності. Київ, Україна: ЦУЛ, 2001.
V. I. Dychka, ta H. R. Polozhii, Bezpeka
zhytteidiialnosti. Kyiv, Ukraina: TsUL, 2001.

Г. Прусова та ін., Математика. Київ, Україна:
Освіта, 2004.

Є. Балашова. "Стратегічні дослідження", у
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А. Сухорукова, Ред. Київ, Україна: Наукова думка,
2004, с. 5-39.

Ініціали Прізвище, "Назва
статті", Назва журналу,
номер тому, номер
журналу, сторінковий
інтервал статті, Місяць.
Рік. Doi*.

U. Stummer, "Systemische Sklerose", Rheuma plus,
vol. 14, no. 1, pp. 25-28, 2015.

* якщо є

L. Kuchina, "Thermogravimetric investigations of
nasal gel with diltiazem", Current issues in pharmacy
and medicine: science and practice, vol. 3, no. 3, 2015.

Г. Масановець, та I. Сейфуліна, "Синтез та фізикохімічна характеристика біядерних комплексів
цинку", Вісник Одеського національного
університету. Хімія, т. 17, № 2(42), с. 26-31, 2012.

X. Li, J. Vucic, V. Jungnickel, and J. Armstrong, "On the
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Доступно: site/path/file.
Дата звернення.
* за прикладами
наведеними вище (книги,
журналу і т.д.)

А. Р. Деш, и Р. Л. Трупти "Реализация алгоритма
кодера Рида-Соломона в виде СБИС для систем
связи," Известия высших учебных заведений.
Радиоэлектроника, т. 56, № 9, с. 24-33, 2013.
[Электронный ресурс]. Доступно:
http://radio.kpi.ua/article/view/S00213470130900
33. Дата обращения: Янв. 19, 2016.

Автор-укладач: Марія Федорець

76

