ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг статті – не менше 9 сторінок набраного на комп’ютері та вичитаного
тексту (Times New Roman, шрифт 14, інтервал між рядками – 1,5).
Послідовність структурних елементів:
1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити
всі букви великими. Виклад основного матеріалу – за вимогами:
- постановка проблеми,
- аналіз останніх досліджень та публікацій,
- мета,
- виклад основного матеріалу,
- висновки та перспективи дослідження,
- література.
Основні робочі мови – українська, російська, англійська, чеська, угорська.
Текст набирається з інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman, 14 пт.
Береги – по 2 см з кожної сторони. Текст набирається без переносів.
Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках
(позиція цитованого видання в алфавітному списку літератури, сторінка) за
зразком [3:27], для зазначення діапазону сторінок – [3:25–27], номери сторінок,
що відносяться до одного джерела, розділяються комою – [2:16, 25], номери
джерел розділяються крапкою з комою – [3:25; 7:32–33;] або [4; 7; 12].
До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати
окремими файлами), таблиці та ін. Фотоілюстрації приймаються у форматі jpg,
tif, cdr. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву.
5. Анотації та ключові слова (обсяг 700-800 знаків та 5-6 ключових слів
після кожної анотації відповідними мовами):
Текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. Перед
кожною анотацією наводяться прізвище й ініціали автора та назва
статті відповідно українською, російською, англійською мовами;
анотації англійською повинні бути:
- інформативними (не включати загальних слів);
- оригінальними (не калькований переклад);
- змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослідження);
- «англомовними», тобто написаними якісною англійською мовою. Категорично не дозволяється використання програм перекладачів та автоматизованих засобів перекладу;
- компактними (мати обсяг 600-700 знаків).

Зразок анотації англійською:
Background. In recent years, there has been an increasing interest in...
Objectives. The objectives of this study are to determine| to prove...
Methods. So far this method was been applied to...
Results. The results of the research support the idea that...
Conclusions. The present results are significant in... / We conclude...
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і
посилань.
Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію
наукового керівника на запропонований до друку матеріал.
Переконливо просимо дотримуватися викладених вимог!
Доповіді, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

