
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

1. Обсяг тез доповідей - одна повна сторінка тексту. Текст тез наводиться тільки 

українською мовою та оформлюється тільки з використанням формату Microsoft Word 

(версії не нижче 6.0), шрифтом Times New Roman, розмір шрифта 12 pt. Використовувати 

стиль тільки «обычный». Текст друкується з рядками через 1 інтервал. 

2. Текст наводиться в умовнiй рамцi з полями: ліворуч, праворуч та зверху 25 мм, знизу 

- 30 мм. Назва роботи друкується великими лiтерами з  вiдступом вiд початку сторінки 2 

рядків (назва – на 3-му).  Перенесення слiв у назвi роботи не дозволяється. Пiсля назви 

роботи, пропустивши один рядок, друкуються iнiцiали та прiзвища авторiв малими 

лiтерами (iнiцiали та прiзвища авторiв-наукових керівників підкреслюються).  

На наступному рядку друкується малими літерами повна назва вищого 

навчального закладу,  пiсля чого, пропустивши один рядок, наводиться основний текст 

(абзац – 1 см).  

Вирівнювання назви роботи, прізвищ авторів і назви вищого навчального закладу 

– «по середине», вирівнювання основного тексту роботи – «по ширине». 

3. Графiчний матерiал (надається у форматі JPEG), математичнi формули й iноземнi 

слова виконуються тільки з використанням комп’ютерної техніки та розташовуються «по 

середине» по тексту.  

4. Посилання на використанi джерела та перелік використаних джерел не наводяться. 

5. Файл тез надсилається електронною поштою за адресою: smolarnat@ukr.net 
Бажано запросити підтвердження отримання матеріалу. Тема електронного листа 

та назва файлу повинні відповідати прізвищу першого автора роботи (наприклад, 

«Іванов»). Розширення файлу – doc.  

 

Тези необхідно надіслати до 10 березня 2021 року. Матеріали, що надійшли 
після 10 березня 2021 року не будуть включені до збірки тез. 
 

6. При невиконанні наведених вимог тези не будуть включені до збірки тез конференції. 

 

         Додаткова iнформацiя за телефоном: 

(050) 186-30-24 моб. – Смоляр Наталія Олексіївна  

 

Зразок початку тез 
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М.А. Іванов, О.В. Степова 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

 

     У концепції сталого розвитку, що одержала широке поширення в усьому світі, і 

особливо в розвинених країнах, одна з основних ролей приділяється громадськості. Вона 

повинна брати активну участь у рішенні більшості питань, пов'язаних із впливом 

суспільства, як на навколишнє середовище, так і на соціум. У розвитих країнах такий 

підхід реалізовується досить успішно, але в країнах, що розвиваються, і в країнах СНД 

громадськість часто має дуже незначний вплив на процес прийняття рішень. Тому 

розвинені країни проводять різні програми, фінансують проекти, спрямовані на 

підвищення активності громадськості.         
....................................................................................................................................   


