
Вимоги до тез: 

•Приймаються публікації українською та англійською мовами; 

•Тези мають містити такі елементи: дані про автора - ПІБ (повністю 

українською та англійською мовами), заклад, у якому навчається автор; ПІБ, 

науковий ступінь та посада наукового керівника; заголовок українською та 

англійською мовами; анотація англійською мовою (400-500 символів з 

пробілами), ключові слова українською та англійською мовами (3-5 слів); 

текст тез; список використаних джерел та літератури. 

•Текстовий формат – Times New Roman; 

•Розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля всюди – 2 см, 

вирівнювання – по ширині; 

•Кількість символів – до 6000 (з пробілами); заголовок, дані про автора та 

наукового керівника, анотація та ключові слова не враховуються; 

•Формат лапок – « »; 

•Формат тире – ; 

•Рекомендується для запобігання розривів між ініціалами й прізвищем, а 

також в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл 

Ctrl+Shift+Пробіл; 

•Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: номер джерела та 

сторінка(и) напр.: [1, с. 12–15.]  

•Допускаються лише загальноприйняті скорочення; 

•Список джерел та літератури подається в алфавітному порядку згідно 

зразку.  
 

Автор бере на себе усю відповідальність за достовірність поданої 

інформації, правильне оформлення цитованих та згадуваних праць. Усі 

матеріали будуть проходити тест на плагіат. У випадку виявлення 

плагіату чи низькому рівні поданих матеріалів, заявка на участь в 

конференції буде анульована і організаційний внесок повернений.  
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