
  
                    ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ, 

                 які інтегруються в міжнародні системи наукової інформації 

 

Доповіді приймаються від зареєстрованих учасників конференції обсягом 5–6 

сторінок в електронній формі на е-mail: libscience266@gmail.com. Назва файлу повинна 

відповідати ПІБ автора (-рів). 

Для участі в роботі конференції необхідно: 

  до 28 листопада 2016 року зареєструватися на сайті http://conflib.diit.edu.ua  або 

заповнити реєстраційну форму, яка знаходиться в розділі «Загальна інформація»;  

 до 24 листопада 2016 року надіслати доповіді на e-mail libscience266@gmail.com. 

 

Вимоги до оформлення ДОПОВІДЕЙ: 

Формат аркуша – А4 (210×297) 

Поля:  –  Праве 22,5 мм; 

             –  Ліве 22,5 мм; 

   –  Верхнє 20 мм; 

               –  Нижнє 30 мм. 

Шрифт – Times New Roman; кегль – 12 пт. 

Інтервал між рядками – 1,5; абзац – 1,25 см. 

Текстовий редактор Microsoft Word (.doc) чи (.docx). 

 

Послідовність надання відомостей у доповідях: 

1. УДК (зліва); 

2. Заголовок публікації трьома мовами: українською, російською та англійською, – 

кожна на окремому рядку (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по центру); 

3. Прізвище та ініціали автора, назва організації трьома мовами: українською, 

російською та англійською, – кожна на окремому рядку (вирівнювання по центру); 

4. Анотація (5–6 рядків) трьома мовами: українською, російською та англійською, – 

кожна на окремому рядку (вирівнювання по ширині); 

5. Ключові слова трьома мовами: українською, російською та англійською, – кожна на 

окремому рядку (вирівнювання по ширині); 

6. Текст доповіді (відредагований із вирівнюванням по ширині). У тексті не повинно 

бути нумерації сторінок та «жорстких» переносів. Таблиці, малюнки, діаграми, фото 

надавати окремими файлами в форматі *.jpg; 

7. Список використаних джерел із наявністю іноземної літератури мовою оригіналу  – 

в алфавітному порядку: спочатку – кирилицею, потім – латиницею (вирівнювання по 

ширині). 

 

Додатково автори можуть надати ПРЕЗЕНТАЦІЇ, які повинні бути виконані у 

форматі *.ppt. 

 

Відомості про авторів додаються на окремому аркуші: повністю прізвище, ім’я та 

по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса, контактний 

телефон, e-mail (обов’язково). 

Фото автора (авторів) додається окремим файлом у форматі *.jpg (розмір 

зображення не повинен бути більшим 150x150 пікселів). 

 

Для тих, хто бажає отримати друкований примірник збірника матеріалів 

конференції, буде необхідно сплатити 200–250 грн (в залежності від обсягу збірника) за 

реквізитами університету. 
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