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назва періодичного видання [Переклад назви періодичного видання на англійську мову] . 

Retrieved from*** електронна адреса статті. 
 

6. Стаття/тези зі збірника доповідей конференції. Друкована версія оформляється як 
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Транслітерована назва книжки [Переклад назви книжки на англійську мову]. Місто: Назва 

видавництва. 

 

 

* - якщо авторів більше шести, слід згадати перших, а опісля дописати «at al.» 

 

** - для транслітерації з української мови радимо користуватись посиланням: 

 

 

- для транслітерації з російської мови радимо користуватись посиланням: 

 

 
 

*** - обов’язкове написання в такому вигляді 
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