
Вимоги до оформлення тез  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
Обсяг тез – 3-5 сторінок (включно) повинні бути виконані в редакторі 

Microsoft Word (формат файлу .doc), формат сторінки А4, орієнтація книжкова. 

Назва файлу англійською мовою, наприклад Makarenko T.O._tezi,  

Makarenko T.O._Application, Makarenko T.O._oplata. Файли не архівувати. 

 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм; 

 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт.; 

 Міжрядковий інтервал – 1,5; 

  Перший рядок – Секція: Назва секції відповідно до переліку, який 

вказаний вище (шрифт курсив, вирівняний по центру);  

 Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, 

вирівняний по правій стороні);   

 Третій рядок – науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які його мають), 

посада автора (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні);   

 Четвертий рядок – повна назва установи, де працює або навчається автор 

(шрифт курсив, вирівняний по правій стороні);  

 П’ятий рядок – місто (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні);   

 Шостий рядок – пропускається 1 рядок; 

 Сьомий рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний, всі прописні, 

вирівняний по центру);  

 Восьмий рядок – пропускається 1 рядок;  Далі розміщується основний 

текст тез (шрифт звичайний, вирівняний по ширині, абзацний відступ – 1,25);  

Пропускається 1 рядок; 

 Список літератури – не більше 5 джерел. 

Всі формули повинні бути набрані в редакторі формул Equation або 

MathType, бути доступними для редагування. 

Рисунки, діаграми, таблиці оформлюються з використанням інструментів 

Microsoft Word, розміщуються посередині, друкуються шрифтом Times New 

Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1. Назва та номери рисунків вказуються 

жирним шрифтом під рисунками (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над 

таблицями (Таблиця 1. Назва). Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді 

єдиного об’єкту. 
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Текст, текст [1]. Текст, текст, текст [2, с. 75]. 

 

Список літератури 

 

(шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, без 

ущільнення тексту та переносів слів). 

 На кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті тез. 

 

 

Увага!  

Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Автори несуть 

відповідальність за зміст поданих матеріалів, достовірність наведених фактів, 

посилань, правопис власних імен тощо.  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають 

заявленим вимогам. 

З повагою Оргкомітет 

 

  


