ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ Є ВІДПОВІДНИМИ
СТАНДАРТУ, ЩО ПУБЛІКУЮТЬ В ЖУРНАЛАХ, ЯКІ ІНДЕКСУЮТЬСЯ В SCOPUS
Статті приймаються українською або англійською мовами.
Структура статті: вступ, методика, результати та обговорення, висновки, вдячність,
список літератури.
Об’єм статті обсягом до 12 стор., включаючи анотацію, таблиці і рисунки
предаставляється в електронному вигляді Microsoft Word.
Текст повинен бути надрукований чорним кольором без нумерації сторінок. Шрифт –
Times New Roman, розмір шрифту – 12. Інтервал між строками – одинарний. Усі поля - по 2
см., абзацний відступ 5 мм. Вирівнювання основного тексту по ширині без автоперенесення
слів, між словами допускається тільки один пропуск. Скорочення слів (крім
загальноприйнятих математичних величин, мір, термінів і т.п.) не допускаються.
Термінологія статті має відповідати загальновживаним українським та міжнародним
стандартам для відповідної галузі науки. Всі рисунки, схеми, графіки, діаграми і таблиці
повинні бути вставлені в тексті строго в межах зазначених вище розмірів сторінки і повинні
бути компактними, мати назву, а їх шапка повинна точно відповідати змісту граф.
Оригінальність тексту не менше 80%.
СТАТТЯ ПОВИННА БУТИ ОФОРМЛЕНА ЗГІДНО ЗРАЗКА В ТАКИЙ СПОСІБ:
Спочатку надається інформація англійською мовою:
Назва статті - заголовними буквами, жирно, не курсивом, вирівнювання по центру без
абзацу та переносів.
Вільний рядок.
Прізвища авторів статей та назви місць їх роботи наводять згідно з однією з традиційних
міжнародних систем транслітерації – курсивом, вирівнювання по центру без абзацу та
переносів.
Вільний рядок.
Анотація до 200 слів, абзацний відступ 5 мм, вирівнювання по ширині, без
автоперенесення, не курсивом;
Вільний рядок.
Ключові слова, словосполучення: 5 – 6 слів;
Вільний рядок.
Далі та сама інформація в тій самій послідовності: заголовок, автори, назва організації,
ключові слова, анотація українською мовою .
Стаття надається суцільним текстом мовою оригіналу. Абзацний відступ 5 мм,
вирівнювання по ширині без автоперенесення.
Формули виконані в математичному редакторі Math Type. Ніяких формульних таблиць та
угрупувань розрізнених символів, розмір шрифту – 12, без абзацу, вирівнювання по центру.
Рисунки, таблиці і написи до них розташовуються безпосередньо в тексті і
впроваджуються в документ як об'єкти без абзацу, вирівнювання по центру. Ілюстрації
повинні бути одноколірними (чорно-білі або відтінки сірого).
Вільний рядок після повного тексту статті.
Вдячності у рамках якого проекту виконується робота або виконана на основі власних
досліджень без зовнішньої фінансової допомоги.
Назва списку літератури має бути англійська: REFERENCES.
Бібліографічні посилання відповідно до діючих стандартів, перераховуються
використані в роботі літературні джерела.
Статті, які будуть надіслані у організаційний комітет Форуму після 01.10.2021 р. і не
відповідатимуть встановленим правилам оформлення, не будуть надруковані.
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1. Вступ
Постановка проблем, аналізи останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, формулювання мети статті та постановка завдань.
2. Методика
Структура, послідовність проведення дослідження.
3. Результати та обговорення
Виклад основного матеріалу та отриманих наукових результатів.
3.1…
3.2…
4. Висновки
Висновки повинні бути представлені у короткій формі, описуючи найважливіші результати
роботи, а також погляди автора (-ів) на практичне застосування результатів.
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