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Анотація. Дайте анотацію українською та англійською мовою довжиною до 4-5 рядків (розмір 

шрифту 11, курсив). Необхідно показати отримані основні теоретичні та експериментальні результати, 

вказати на можливість практичного застосування і таке інше. 

Ключові слова: 3-5 слів або словосполучень, розділених між собою крапкою з комою, що 

характеризують галузь вашого дослідження. 
 

Тези докладу – від 3 до 8 сторінок (включно блок анотацій англійською та російською 

мовами) – набираються у цьому шаблоні замість тексту пояснень (параметри основного тексту, 

формул й заголовків таблиць та рисунків: шрифт Times New Roman, розмір 12 абзацний отступ 1 см, 

міжстрочний інтервал 1,15, автоматичний перенос слів, примусовий перенос строк, розрив сторінок 

заборонено). 

У вступній частині слід взагалі окреслити проблему, навести актуальність теми, коротко 

вказати на недоліки відомих методів рішення проблеми з посиланням на актуальні дослідження за 

останні роки, й вимогливо сформулювати ціль роботи.  

Основна частина повинна містити опис проведеного дослідження ( необхідно показати, що 

було зроблено). 

Висновки повинні вказувати на отриманні конкретні результати. 

Текст тез повинен бути ретельно відредагованим, усі невідомі символи й скорочення – 

роз’яснені. Усі рисунки та таблиці повинні мати заголовок та посилання на них у тексті.  

Якщо рисунок виконаний у Microsoft Word, то усі його елементи повинні бути згруповано, 

товщина ліній – не менш 0,5 пт. Зображення, що сканувалися повинні мати розподільчу здатність 300 

dpi. 
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