Вимоги до оформлення та умови друку тез доповіді

Для друку тез доповіді просимо
до 16 лютого 2017 року:
1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції.
2. На електронну адресу t.patuk@kubg.edu.ua надіслати:
•
Електронний варіант тез доповіді (з приміткою «Молодіжна наука»);
•
Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску та вартості друку тез доповіді.
Оргвнесок – 100 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції
та видання програми, обід).
Вартість друку тез доповіді – 30 грн. за одну сторінку.
Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка:
код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в м. Києві, код банку 820019 з позначкою
«Друк тез доповідей».
Вимоги до тез доповіді
Структура тез доповіді має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності
проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще
недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань дослідження; висновки, рекомендації, перспективи
подальших досліджень; список використаних джерел; анотації.
Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4.
Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші
версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве
– 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.
Порядок розміщення матеріалу:
У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, місце навчання (роботи), курс,
спеціальність / посаду, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів).
Назва тез доповіді набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал –
анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст тез.
Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у
списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою,
номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7].
Список літератури під заголовком ДЖЕРЕЛА подається в кінці тез доповіді через 1 інтервал в
алфавітному порядку за наскрізною нумерацією Публікації латиницею розташовуються після видань,
надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми
вимогами державного стандарту.
Після списку літератури через інтервал розміщується анотація (3-4 речення) англійською мовою з
ключовими словами / словосполученнями.
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають
вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

