
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

1.Текст рукопису доповіді виконується об'ємом від 2-х до 5 повних сторінок, 

включаючи рисунки на білому папері формату А4 (210х297мм) з полями: верхнє і 

нижнє 20 мм, ліве і праве 25 мм. Сторінки не нумерувати (нумерацію виконати 

олівцем в нижньому правому кутку). Рукопис тез оформити із застосуванням 

редактора Microsoft Word шрифтом Times New Roman розміром 12 пт (міжрядковий 

інтервал 1), роздрукувати в одному примірнику.  

2.Анотація виконується на українській мові, включає не більше 40 слів, 

приводиться окремо.  

3.Графічний матеріал (рисунки, графіки, схеми) слідує виконувати 

впровадженими об'єктами (по тексту) і розташовувати після посилання на них. Під 

кожним рисунком вказується його номер і назва. Рисунки відділяються від основного 

тексту пустим рядком. Всі позиції, позначені на рисунку, повинні бути пояснені в 

тексті.  

4.Математичні формули і знаки повинні бути зрозумілі. Показники, ступені і 

індекси повинні бути менше основних знаків і виконуватися відповідно до редактора 

формул Microsoft Equation. Формули нумеруються (справа в круглих дужках, не 

відступаючи від правого поля) тільки в тому випадку, якщо на них в тексті є 

посилання. Між крайніми знаками формули і текстом повинен виконуватися один 

інтервал.  

5.Таблиці повинні мати назви і порядковий номер. Таблиця розташовується після 

згадки по тексту і відділяється від основного тексту інтервалом.  

6.Перелік посилань повинен бути наведений наприкінці тез і складений в порядку 

згадування у тексті. Посилання на літературу – у квадратних дужках.  

7.Порядок оформлення. Структура представлення матеріалу тез повинна 

відповідати наступній схемі: − у лівому верхньому кутку проставляється індекс за 

універсальним десятковим класифікатором (УДК); − через один інтервал без відступу 

від лівого краю друкуються рядковими напівжирними буквами прізвища і ініціали 

авторів (не більше трьох), їх посада і вчений ступінь. Для студентів вказати групу. На 

наступному рядку друкується курсивом не жирними буквами повне найменування 

установи, що представила матеріал, місто, країна; − через рядок друкувати 

прописними напівжирними буквами, не відступаючи від верхнього поля, без 

перенесень і центрувати назву статті. − через один інтервал друкується основний текст 

тез (мова викладу по вибору авторів, міжрядковий інтервал 1); − у кінці тез може бути 

приведений перелік посилань.  

8.Матеріали, що не відповідають перерахованим вимогам, а також що поступили 

в оргкомітет із запізненням, до збірника тез не ввійдуть. 


