Додаток 2
до листа МОН України
____________ № ________________
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Тези повинні містити результати самостійного дослідження з обраного
напряму конференції.
2. До розгляду не приймаються тези:
- які не відповідають тематиці напрямів конференції,
- які є плагіатом,
- не відредаговані та не оформлені відповідно до цих вимог.
3. У тезах потрібно окреслити актуальність, мету та завдання, описати
джерела дослідження, викласти результати і висновки.
4. Матеріали подаються в електронному форматі, набрані в офісному
пакеті Microsoft Office 2016, текстовий редактор WORD, формат *.doc, *.docx.
5. Обсяг тез повинен складати 4-5 сторінок формату А-4, шрифт Times
New Roman кегль — 14 пт, інтервал - 1,5 пт, всі поля 2 см, відступ 1см. Не
користуватися кнопкою табуляції!
6. У верхньому рядку зазначається прізвище та ім’я автора, заклад освіти,
прізвище та ініціали наукового керівника, посада. Ця інформація вказується
шрифтом 14 пт, інтервал –1,0 з вирівнюванням за правим краєм.
7. Нижче через 1,5 інтервала по центру назва виступу (великими
літерами, кегль 14 пт, шрифт напівжирний).
8. На один абзацний відступ нижче виклад тез доповіді.
9. Список використаних джерел (подається за алфавітним порядком через
рядок після основного тексту), посилання у тексті позначаються у квадратних
дужках, наприклад: [19], де 19 – порядковий номер джерела у списку. Коли у
тексті тез необхідно зробити посилання на конкретні сторінки відповідного
джерела, у квадратних дужках вказують порядковий номер джерела за
переліком посилань та сторінку, наприклад, [19, с. 7].
10.
Відомості про джерела складаються відповідно до вимог,
зазначених у стандартах:
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання» затверджений наказом ДП
«УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61;
ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і
техніки. Структура та правила оформлювання» затверджений наказом ДП
«УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61;
ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів», затверджені
наказом Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 року № 181;
ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис.
Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та
правила», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 22 серпня 2013
року № 1010.

