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На початку тез доповіді необхідно навести 

анотацію. Текст анотації не повинен 
перевищувати 4 речення. 
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ВСТУП 

Далі викладається основний текст тез доповіді 
структурно поділений на декілька частин: вступ, 
методика дослідження, результати дослідження, 
висновки. (Назви розділів можуть відрізнятися). 

Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез 
доповіді. Текст тез доповіді. Текст тез доповіді. Текст 
тез доповіді. 

Використання списків у тексті: 
• Маркіровані списки, Маркіровані списки, 

Маркіровані списки, Маркіровані списки, 
Маркіровані списки; 

• Маркіровані списки. 
1. Нумеровані списки, Нумеровані списки, 

Нумеровані списки, Нумеровані списки; 
2. Нумеровані списки; 
3. Нумеровані списки. 
(у меню Абзац необхідно встановити налаштування: 

Відступ ліворуч: 0 см. Перший рядок: відступ на 0,5 см. 
Табуляція: позиція 1 см.; рівняння ліворуч; заповнювача: 
немає). 

 
Рисунок 1. Назва рисунка 

(Times New Roman; 9; текст та рисунок по центру) 
 

Таблиця 1. Назва таблиці 
Назва 

Номер 
Назва 1 Назва 2 Назва 3 

 
1 
 

текст комірки … … 

 
(Назва таблиці: Times New Roman; 9; текст ліворуч. 

Заголовки стовбців: Times New Roman; 8; жирний; текст 
по центру; Текст: Times New Roman; 8; текст по ширині). 

 
Формули: 
 F ma= , (1) 

де F – визначення; m – визначення; a – визначення. 
Налаштування Microsoft Equation шрифти: 

Regular: 12 pt, Large index: 7 pt, Small index: 5 pt, 
Large symbol: 18 pt, Small Symbol: 12 pt. 
На кожний рисунок, таблицю та формулу 

повинно бути посилання у тексті. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Нумеруйте літературні джерела цифрами, 
наприклад: 1. Джерело1, 2. Джерело2. Позначайте 
посилання, як [2]. Приклади використання: [1]; або 
[1], [3]–[5]. 

Приклад оформлення переліку: 
1. Автореферати дисертацій: електронна наукова 

бібліотека НБУВ (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/eb/. – Загол. з екрана. 

2. Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. 
Фрактальные процессы в телекоммуникациях. М.: 
Радиотехника, 2003.- 480 с. 

(Times New Roman; 9; нумерований список). 
Після написання переліку використаних джерел 

встановити: «:::Розрив розділу (на поточній сторінці):::» 
 
 

 


