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Матеріал тез доповіді рекомендовано форматувати згідно чинного 

шаблону з метою: 

 спрощення форматування при підготовці до друку; 

 відповідності стилів усіх тез в збірнику матеріалів конференції. 

У шаблоні задані міжрядкові інтервали та формати шрифтів, наведено 

приклади оформлення списків, таблиць, рисунків та інших елементів тез. 

Посилання на літературні джерела наводяться у квадратних дужках [1]. 

Мінімум 50% джерел повинні бути за останні 5 років.  

При оформленні рисунку треба дотримуватись наступних параметрів 

форматування: шрифт кегль 14; без абзацного відступу; вирівнювання – по 

центру; відбивки зверху і знизу – 12 пт. 

 

Рисунок 1 –Діаграма станів. 

Формули набираються у вбудованому редакторі MS Equation Editor, за 

допомогою Math Type або без формульного процесора.. 
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Таблиці, як і рисунки, треба наводити  після їх згадування у тексті. На 

прикладі табл. 1 продемонстровано, яким чином оформлюється заголовок 

таблиці та безпосередньо таблиця. Всередині таблиці можна використовувати 

будь-яке авторське форматування. Параметри форматування заголовку таблиці: 

шрифт кегль 14; відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см; вирівнювання – по лівому 

краю; відбивки зверху і знизу – 12 пт. Сама таблиця вирівнюється по лівому краю 

та, при можливості, займає всю ширину сторінки.  

Таблиця 1 – Назва таблиці 

Заголовок 1 
Заголовок 2 

Заголовок 3 
Підзаголовок 1 Підзаголовок 2 
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Після таблиці перед наступним текстом слід вставити пустий рядок. 

Тези доповіді обов’язково повинні завершуватися висновками, які містять 

перспективи подальших досліджень. На кожне джерело в тексті повинно бути 

посилання. 
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