
Вимоги до оформлення тез доповідей 

Тези доповіді обсягом 2-4 повні сторінки повинні бути надруковані у текстовому 

редакторі MS Word  шрифтом «Times New Roman 14 pt».  

Параметри сторінки стандартні А4 (210×297 мм) з полями: верхнє, нижнє – 20 мм, 

праве – 25 мм, ліве – 15 мм.  

Міжрядковий інтервал одинарний.  

Величина абзацного відступу – 1,25 см (при оформленні не користуватися пробілами 

і клавішею Tab).  

Назва доповіді друкується прописними літерами (шрифт Times New Roman ,14 пт), 

вирівнювання по центру.  

Прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь та вчене звання (шрифт Times 

New Roman -курсив; вирівнювання по лівому краю).  

Текст тез (Шрифт - Times New Roman; вирівнювання – по ширині сторінки; перед 

першим абзацом тексту встановити інтервал 9 пт; після тексту пропустити один рядок; у 

тексті в обов’язковому порядку повинні бути посилання на джерела інформації (не менше 

2-х). При додаванні ілюстрації: необхідно використовувати посилання на неї в 

попередньому тексті тез доповіді. Номер ілюстрації, її назва i пояснювальні підписи 

розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна 

таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею i друкують симетрично до 

тексту. Назву i слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. В 

правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис 

«Таблиця» із зазначенням її номера. 

Фраза «Список використаних джерел»: (Шрифт – Times New Roman – напівжирний; 

вирівнювання – по центру).  

Власне список використаних джерел (Шрифт – Times New Roman; вирівнювання – 

по ширині сторінки. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати 

згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання»). Для посилання в тезах доповідей достатньо використання                                               

3-4 наукових джерел. 

Тези повинні включати інформацію про  актуальність проблеми досліджень, обраних 

Вами в якості проблематики дипломних робіт;  зробити узагальнення теоретичних знань 

та практичних навичок, здобутих підчас виробничої практики на базі конкретних 

підприємств, установ, організацій або підчас навчальної практики (для СТН). Зробити 

висновки та пропозиції  
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Основний текст доповідей. 
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