


Вимоги до оформлення матеріалів: 
 

 Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word, з розширенням *.docx, 

гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240*297 мм), поля: верхнє, нижнє, праве 

та ліве – 20 мм. Шрифт тексту: кегель – 12 pt; інтервал – 1, абзацний відступ 1,25 см., обсяг 

статті – 3-5 сторінок,  

 Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина, 
висновки. Структурні елементи виділяти НЕ ПОТРІБНО. 

 Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. 
Для малюнків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, інтервал між 

рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу малюнку, вирівнювання по ширині. 

 Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із 

заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина 

таблиць не повинна перевищувати ширину тексту. 

 Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. 

 Окрім публікації в тексті всі малюнки, таблиці, фотографії подаються окремим 
файлом. 

 Не допускаються скановані (сфотографовані) таблиці та малюнки. 

 Перенесення слів (у тому числі й автоматично) не допускаються.  

 Після тексту статті подається заголовок «Література» і в алфавітному порядку 
наводиться використана література. 

 Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015. 

 Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції. Наприклад: Ткаченко Ю.М._Стаття; Ткаченко Ю.М._Заявка. 

 

Просимо авторів також звернути увагу: 

1.  Всі матеріали проходять обов’язкову перевірку на плагіат. 

2.  Прийняті матеріали не рецензуються і не повертаються. 

3.  Роботи, що надійшли невчасно, з порушенням терміну подачі, вимог до оформлення, 

обсягом менше 3 сторінок, не пройшли перевірку на плагіат до подальшої обробки та 

публікації НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

4. З питання стосовно оплати публікації матеріалів звертатися до редакційно-видавничого 

відділу. 

 

 

Увага! Відповідальність за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат 

повністю несуть автори статей та їх наукові керівники! 

Увага! Організаційний комітет залишає за собою право відбору матеріалів для 

публікації! 

 

 

 

Усі питання, щодо участі, розміщення матеріалів необхідно вирішувати з 

організаторами конференції   

(Градинар Ганна Іванівна – моб. 0983397415 

електронна пошта: nauka_idgu@ukr.net) 
 

 

 

 

 

Маємо надію на подальшу співпрацю! 
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