
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

До збірника приймають матеріали в електронному вигляді обсягом три 

сторінки формату А4. Текст у форматі MS Word для Windows, шрифт Times 

New Roman, розмір 10 pt., через 1 інт. Поля: нижнє, верхнє, ліве – 20 мм, праве 

– 10 мм. Рисунки зображення і таблиці не приймаються. Друковані 

матеріали мають бути українською або англійською мовами. Назва статті 

(шрифт Caps Lock) та ПІБ авторів повинні бути мовою статті. Після ПІБ 

авторів обов’язково вказати місце роботи автора (-ів) – назву організації, 

місто та адресу електронної пошти. Матеріали англійською мовою повинні 

бути вичитані та виправлені носієм мови до подачі в редакцію, до них 

обов’язково надати український переклад. Список літератури (розмір 9 pt) 

надається в алфавітному порядку (в тексті посилання на порядкові номери 

джерел у квадратних дужках). До рукопису в окремому файлі подати: 

прізвища та повністю ім’я і по-батькові всіх авторів статті; електронні та 

поштові адреси (обов’язково з індексами), а також контактні (мобільні) 

телефони всіх авторів, для оформлення запрошення: прізвища та повністю ім’я 

і по- батькові, наукові звання керівників організацій, в яких працюють автори. 

Надіслані файли повинні бути названі прізвищем автора латинськими 

літерами, наприклад: petrenko_text.rtf. Якщо авторів більше ніж один – 

petrenko_etc_text.rtf і т.п.  

Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, 

бібліографічних довідок, написання географічних назв та особистих імен. 

 

Приклад оформлення тез: 

НОВІ ЗНАХІДКИ КЛАНСЕЙСЬКИХ АМОНІТІВ У 

РІВНИННОМУ КРИМУ 
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Після виявлення в крейдових відкладах Причорноморсько-Кримського нафтогазоносного регіону (НГР) 

промислових скупчень нафти і газу інтерес до цих утворень значно посилився. 
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Матеріали, оформлені не за правилами, отримані після 1.09.2022 р., або без 

організаційного внеску надруковані не будуть. 

Внесок за публікацію матеріалів конференції у розмірі 200 гривень слід 

надсилати на картку Приватбанку 5168742239416682 Богдановій Мілені Ігорівні 

з поміткою “оргвнесок конференції”.  

Переказ підтвердити за тел.: +38-063 058 60 57. 
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