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IНСТРУКЦIЯ АВТОРАМ З ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРIАЛIВ 

ДОПОВIДЕЙ 
 

Прізвище Ім’я автора1, Прізвище Ім’я автора2 

 
1Назва навчального закладу, організації автора 
2Назва навчального закладу, організації автора 

 
Анотація 

Ця інструкція призначена допомогти авторам у оформленні матеріалів доповідей 
конференції „Інтернет –Освіта – Наука - 2020”. При підготовці матеріалів доповіді Ви можете 
безпосередньо скористатися створеним документом "ies2020-**.doc що можна завантажити на 
сайті конференції. 

Анотація (250-300 символів) подається двома мовами (одна з них - англійська) у редакторі 
Word i повинна стисло характеризувати основні положення матеріалів доповіді. 

 
Abstract 

This instruction is intended to help the  authors to prepare the materials of the report for the  
conference “Internet – Education- Science - 2020”. While material preparation you may use directly the  
created document "ies2020-**.doc", which can be downloaded on the  conference site. 

Abstract (250-300 symbols) must  be submitted in two languages (one of them is English) in MS 
Word and must briefly characterize main statements of report materials. 
 
Вступ 

Офіційними мовами представлення доповідей у збірнику матеріалів є: англійська, 
українська та російська. За бажанням авторів, вони можуть надсилати статті двома 
мовами для публікації обох варіантів. 
 
Формат матеріалів доповіді 

Обсяг матеріалів доповіді складає 2-3 ПОВНИХ сторінок тексту формату А4 з 
інтервалом 1 i полями 30 мм з кожного боку в редакторі MS Word. 

Структура матеріалів доповіді: 
− УДК – у верхньому лівому рядку без абзацу; 
− назва матеріалів доповіді – в наступному рядку, заголовними літерами, 

напівжирним шрифтом, з вирівнюванням по центру; 
− прізвища i імена авторів – через рядок, курсивом, через коми, з вирівнюванням по 

центру (без вчених ступенів, звань i посад); 
− назви навчальних закладів, організацій, їх адреса – в наступному рядку, 

звичайним шрифтом, з вирівнюванням по центру; 
− анотація – через рядок курсивом з вирівнюванням по ширині; 
− текст матеріалів з обов’язковою постановкою практичної проблеми, переліком 

вирішуваних завдань, викладом суті дослідження i формулюванням висновків, які 
повинні корелюватися з поставленою проблемою – відповідно до таблиці 1; 

− перелік використаних джерел, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006. 
Таблиці i рисунки нумеруються тільки тоді, коли на них є посилання в тексті. 

Формули повинні бути набраними в редакторі Microsoft Equation 3.0 відділеними від 
тексту. 

Приклад: 
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Посилання на використані джерела мають бути вставленими у текст (приклад: [1]). 

 
Рисунок 1 – Комп’ютер 

 
Таблиця 1 – Параметри форматування тексту матеріалів доповіді 

 
Елемент Шрифт Розмір Вирівнювання Абзац Примітка 

Назва TN Roman 14 pt По центру 0 см  
Автори TN Roman 10 pt По центру 0 см  
Назви 

навчальних 
закладів 

TN Roman 9 pt По центру 0 см  

Формули TN Roman 12 pt По центру 0 см  
Назви 

рисунків TN Roman 11 pt По центру 0 см Назви рисунків наводяться 
під рисунками 

Назви 
таблиць TN Roman 11 pt По ширині 1 см Назви таблиць наводяться 

над таблицями 
 

Список використаних джерел. Приклад: 
 

Список використаних джерел: 
1. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в 

економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. 
Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979966-613-532-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У РАЗI НЕВИКОНАННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ВИМОГ МАТЕРІАЛИ НЕ БУДУТЬ 
ПРИЙНЯТI ДО РОЗГЛЯДУ!!! 


