Вимоги до оформлення та умови публікації
в електронному збірнику тез доповідей
Для публікації тез доповідей просимо
до 01 квітня 2019 року:
1. На електрону адресу оргкомітету conference.kfe@kubg.edu.ua: надіслати електронний варіант
тез доповіді (з приміткою «Іванов_І._тези»)
Електронному збірнику тез доповідей буде присвоєно ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.
Видання електронного збірника тез доповідей планується до початку конференції.
Обсяг тез – до 4 сторінок (включно із рисунками, таблицями, фотографіями, переліком
літератури).
Технічні параметри:
Формат файлу – *.doc, *.docх або *.rtf.
Шрифт– гарнітура Times New Roman, кегль 12 пт, інтервал 1 пт.
Поля – 20 мм.
Назва доповіді – напівжирний шрифт, кегль12 пт. (мовою тез доповідей та англійською мовою)
Прізвища авторів – нежирний шрифт, кегль 12 пт. (мовою статті та англійською мовою)
Посада, місце роботи/навчання, курс, спеціальність / посада, вчене звання, науковий ступінь
автора (авторів), місто – курсив, 12 пт. (мовою статті та англійською мовою)
Основний текст – нежирний, кегль 12 пт.
Абзац - 1,25 мм.
*Файл з тезами доповідей подається без нумерації сторінок.
Порядок оформлення таблиць, формул, рисунків:
Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 12 пт, курсив.
Підписи таблиць – ставляться над таблицею, вирівнювання по правому краю.
Формули – набирати у редакторі формул MS Equation або Mathtype.
Порядок розміщення матеріалу:
У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, місце навчання (роботи), курс,
спеціальність / посада, 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 використаних джерел 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.

