
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Рекомендований обсяг тез доповіді повинен становити не більше 

трьох сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі 

Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з одинарним 

міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 1,25 см; поля 2,0 см з 

усіх боків. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не 

допускається! 

1. Назва тез розташовується по центру сторінки жирним шрифтом 

прописними буквами без абзацного відступу, крапка наприкінці заголовка не 

ставиться. 

2. Прізвище, ім’я та по батькові автора (-ів) (не більше 3-х), науковий 

ступінь та/або учене звання автора (за наявності) розташовується по правому 

краю сторінки жирним шрифтом без абзацного відступу. 

3. Нижче вказується місце роботи або навчання автора (-ів) курсивом 

по правому краю без абзацного відступу, крапка наприкінці не ставиться. 

4. Для студентів також обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по 

батькові наукового керівника, його науковий ступінь та/або учене звання 

по правому краю без абзацного відступу, крапка наприкінці не ставиться 

(Науковий керівник – ). 

5. Рисунки та таблиці набираються шрифтом Times New Roman, 14 

кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом. Рисунки, діаграми й таблиці 

створюються в чорно-білій гамі. Використання кольорів і заливань не 

допускається! Усі рисунки та таблиці повинні мати назву та бути згруповані 

в єдиний об’єкт. Рисунок, назва рисунку розміщуються по центру без 

абзацного відступу. Назва таблиці розміщується по центру. 

6. Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft 

Equation (версії 3.0 і вище) або MathType (версії 4.0 і вище) і нумерувати в 

круглих дужках (2). Формули розташовуються по центру з нумерацією по 

правому краю. 

7. В тексті має бути посилання на використану літературу. 

8. Список літератури мусить бути оформлений згідно з чинними 

вимогами (ДСТУ 8302:2015), набирається шрифтом Times New Roman, 14 

кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом. 

9. Підрядкові примітки не допускаються.  

 

Тези будуть надруковані в авторській редакції 

 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв, зміст і орфографію 

надісланих тез та інших відомостей відповідальність несуть автори 

 

Тексти з великою кількістю помилок та такі, що не відповідають 

зазначеним вище вимогам, до збірника не включаються і не 

повертаються! 
 


