
 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів 
 «ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ДИЗАЙНІ», Луцький НТУ 2021 р. 

___________________________________________________________________________ 
УДК (Times New Roman, 9, напівжирний)                     УВАГА! Формат сторінки А5 
Прізвище Ім’я 
Науковий керівник: Прізвище Ім’я, вчене звання. 
Навчальний заклад 

 
ЗАГОЛОВОК (TIMES NEW ROMAN, 12, напівжирний) 
 

Анотація. (Times New Roman, 9, курсив) Анотація не повинна містити більше 100 
слів. Ця інструкція містять вимоги щодо оформлення матеріалів конференції, котрі 
готуються до видання у збірнику тез конференції. Рукопис буде відтворений у 
повному обсязі з Вашої копії. Будь ласка, створюйте документ безпосередньо у 
наданому шаблоні. Анотація повинна відображувати основні результати 
досліджень без посилань на літературу. 
Ключові слова: 5-6 ключових слів.  
Abstract. (Анотація англійською мовою)  
Keywords: (5-6 ключових слів англійською мовою) 
 

1. СТРУКТУРА ТЕЗ 
Тези повинні бути написані українською мовою за допомогою редактора Word 

for Windows®, Times New Roman, 9, звичайний, вирівнювання по ширині, інтервал – 
1,0 та містити ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ, АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ, ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ РОБОТИ, 
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 
ПОСИЛАННЯ  (Times New Roman, 9, напівжирний, по лівому краю). 

 
2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
Тези  повинні  бути  обсягом  мінімум  2  та  максимум  5  повних  сторінок  

формату А5. Нумерація сторінок відсутня.  
 
2.1. Поля і формати 
Будь ласка, притримуйтесь таких правил оформлення: редактор: Word for 

Windows®; формат сторінки: А5; орієнтація сторінки: книжкова; розмір полів: всі 
по 1,5 см; міжрядковий інтервал: одинарний 1,0; вирівнювання тексту: по ширині; 
абзацний відступ: 1,0. 

Формати шрифтів: заголовок: Times New Roman, 12, напівжирний, великі 
літери, по центру; анотація, ключові слова: Times New Roman, 9, курсив; УДК, 
Прізвище Ім’я, науковий керівник, навчальний заклад Times New Roman, 9, 
звичайний; основні заголовки: Times New Roman, 9, напівжирний, великі літери, по 
лівому краю; основний текст: Times New Roman, 9, звичайний, по ширині; перелік 
джерел посилання: Times New Roman, 9, напівжирний, великі літери, по центру; 
основний текст: Times New Roman, 9, звичайний, нумерований, по ширині. 

Залиште один порожній рядок до і після заголовку тез. Залиште один порожній 
рядок до і після анотації і ключових слів. 
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2.2. Рисунки, таблиці та формули 
Рисунки, таблиці та схеми розміщуються безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше. Підписи під рисунками: Times New Roman, 9, по центру. Рисунки 
«Положення -  в тексті», вирівнювання – по центру. Рисунки і таблиці пронумеровані 
арабськими цифрами. Рисунки високої якості, придатні для відтворення та друку, 
написи на рисунках повинні бути чіткими.      

  
Рисунок 1 – Назва рисунку (Times New Roman, 9, по центру) 

 
Назва таблиці знизу, вирівнювання по центру. 
 
Таблиця 1 – Стилі для оформлення тез (Times New Roman, 9, зліва) 

Стиль Шрифт Розмір  Вирівнювання Інтервал 
УДК Times New Roman, 

звичайний. 
9 ліворуч одинарний 

Заголовок Times New Roman, 
напівжирний, 
великі літери. 

12 по центру одинарний 

Основні заголовки Times New Roman, 
напівжирний, 
великі літери. 

9 ліворуч  одинарний 

Основний текст Times New Roman, 
звичайний. 

9 по ширині одинарний 

Підписи рисунків Times New Roman, 
звичайний. 

9 по центру одинарний 

 
Формули набираються за допомогою редактора формул в Microsoft Word. 

Формули (Times New Roman, 9) розташовують по центру і нумерують. 
 
3.  ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 
Список літератури подається в кінці та оформлюється за ДСТУ 8302:2015. 

Шрифт Times New Roman, 9. Посилання на літературу вказують в тексті порядковим  
номером у квадратних дужках [1]. Будь ласка, при оформленні літератури 
дотримуйтесь прикладів: 

 
1. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього 

формотворення): навч. Посібник / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. – К.: Каралева, 
2004. – 304 с. 

2. Геометрія в мистецтві та архітектурі. URL:  http://proekt-
geometriy.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1 (дата звернення: 16.03.2020). 
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4. ПЕРЕСИЛАННЯ ТЕЗ 
Використовуйте прізвище автора для ідентифікації вашого файлу, наприклад, 

Kalytiuk_tezu_LNTY.doc. Тези приймаються до 25 квітня 2021 року. Будь ласка, 
завантажуйте Ваші тези у форматі Word, попередньо заповнивши заявку за 
посиланням:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiACbxFDhlwZGxlZnV74G
FAtB6XAr4f-0zIS-RFPCPIDe-eQ/viewform 

 
5. ВИСТУП НА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Учасник про виступ повідомляється завчасно та готує презентацію своєї 

доповіді у програмі PowerPoint. 
Тези не оформлені за вимогами до друку не приймаються. 
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