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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ ДЛЯ ЗБІРКИ 

ПРАЦЬ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» 

 

Вступ. Для забезпечення високої якості матеріалів Міжнародного 

наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення» від авторів вимагається 

дотримання правил оформлення тез доповіді, наведених у цьому шаблоні. 

Організаційний комітет симпозіуму рекомендує авторам готувати до друку тези 

доповіді, використовуючи цей шаблон (набирати текст тез просто в ньому). 

До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов симпозіуму, 

обсяг яких не перевищує 2-х сторінок (4 сторінки для пленарних 

доповідей), включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. 

Кількість співавторів – не більше 4 осіб. 

Оформлення сторінки. Тези доповіді повинні бути підготовлені у 

форматі А4 за допомогою редактора МS Word у форматі  (.doc). Файл має бути 

названий прізвищами всіх авторів. Сторінки не нумеруються. Границі і розміри 

сторінки наведені у табл.1. 

Таблиця 1 – Опис розмітки сторінки 

Назва Значення 

Ліве поле 20 мм 

Праве поле 20 мм 

Верхнє поле 20 мм 

Нижнє поле 20 мм 

Для оформлення тексту застосовуйте шрифт Times New Roman, кегль 14pt, 

інтервал 1. Абзацний відступ – 1,0 см. 

У лівому верхньому кутку розміщується: 

 УДК; 

 прізвище та ініціали автора (напівжирним шрифтом); 

 науковий ступінь, вчене звання, посада; 

 установа, місто (курсивом).  

Назва тез друкується великими літерами, по центру рядка, напівжирним 

шрифтом. 

Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати вирівнювання по 

ширині, напівжирним шрифтом. Всі рисунки повинні бути згруповані як 

єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому 

краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office.                      



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ! 

Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою 

оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку 

згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у 

квадратних дужках за текстом. 

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути 

внесенні редакційні правки. 

Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником. 

Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за 

програмним комітетом. 

За результатами розгляду тез доповіді буде прийнято рішення про їх 

публікацію, про що буде повідомлено авторів.  

Висновки. У цьому шаблоні наведено приклад оформлення матеріалів 

доповіді для друку у збірнику праць кожного із двох заходів, які будуть 

проведено у рамках наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення» 

(планується видати ці праці кожну окремо). 
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