References
На всі джерела включені в розділ References повинні бути приведені посилання у
тексті статті (І всі джерела, цитовані в статті, повинні бути включені в розділ References).
А. Розбивка: розділ References починається з нового рядка після розділу Література.
Б. Заголовок: "References" (по центру напівжирним шрифтом, з абзацним
міжрядковим інтервалом 6 пт)
С. Формат: посилання починаються з наступного рядка після, слідуючи заголовку
References. Посилання організовані в тому ж порядку, що і посилання в розділі
Література. (Шрифт: кегель – 9пт, накреслення - напівжирне).
Автори в посиланні мають бути вказані в тому ж порядку, як зазначено в джерелі,
використовуючи прізвища та ініціали. Коми відокремлюють всіх авторів. Посилання на
авторів починається з прізвищ потім ініціали всіх авторів для конкретного роботи аж до
семи авторів. Якщо авторів вісім і більше вказуються перші шість авторів з наступними
трьома крапками (...), а потім останній автор. Якщо жоден автор не вказаний, посилання
починається з назви джерела.
Дата публікації вказується в дужках після авторів, в дужках та з крапкою після
закриття дужок. Якщо дата публікації не визначені, використовуйте "n.d." в дужках після
переліку авторів.
Назви журналів подаються в повному обсязі без скорочень.
Пунктуації та капіталізації яка використовується журналом в його назві. Зберігається
Наприклад: ReCALL, а не RECALL або Knowledge Management Research & Practice, а не
Knowledge Management Research and Practice.
При посиланні на книги, глави, статті, або веб-сторінки, з великої літери починаються
перші букви першого слова заголовку і підзаголовку, перше слово після двокрапки або
тире в назві, і власні імена подаються з великої букви. Перша буква другого слова після
дефісу подається з малої літери.
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