
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі «doc», шрифт 
– Times New Roman, розмір 12, з одинарним інтервалом, сторінки без 
нумерації, вирівнювання за шириною, поля – 2 см, абзац – 1,25, без переносів, 
обсяг статті – 2-6 сторінок формату А4. 

2. Мова матеріалів: українська або англійська. 
3. Структура матеріалів: 
- УДК; 
- назва статті українською і англійською мовами; 
- П. І. Б. авторів українською і англійською мовами;  
- відомості про кожного автора українською і англійською мовами, у яких 

вказується:  
 прізвище, ім’я та по батькові;  
 науковий ступінь, вчене звання, посада;  
 номер ORCID автора (за наявності); 
 e-mail автора;  
 місце роботи, службова адреса (для авторів, що працюють у 

різних установах, після посади і перед назвою установи 
ставиться верхній числовий індекс у послідовній нумерації); 

- анотація українською і англійською мовами (до 5 рядків); 
- ключові слова (не більше 7 слів) українською і англійською мовами; 
- текст статті; 
- перелік використаних джерел (подається в алфавітному порядку). 
4. Малюнки (у форматі JPG) і таблиці (вертикальне розташування) 

повинні мати назву і посилання на них у тексті статті. 
5. Формули мають бути набрані в редакторі формул MathType 

(посилання на формули в тексті мають вигляд (1), (2-4)). 
6. Перелік використаних джерел у тексті має вигляд [1], [2-6]. 
 
Матеріали статей надсилаються в електронному варіанті на адресу 

оргкомітету olgel@gems.org.ua та окремим e-mail листом з приєднаними 
файлами.  

Файли необхідно називати за прізвищем доповідача.  
Якщо доповідач буде мати декілька доповідей, до прізвища додається 

цифра 1, 2 і т. д. 
 
Матеріали будуть опубліковані у збірнику тез і розіслані учасникам 

Конференції! 
 
Крайній термін реєстрації і прийому тез – за 15 календарних днів до 

початку Конференції.  

mailto:olgel@gems.org.ua


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ 

 
УДК  

НАЗВА СТАТТІ (українською мовою) 

ARTICLE TITLE (in English) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада1, ORCID:…, e-mail 
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада2, ORCID:…, e-mail 
1 Місце роботи, адреса 
2 Місце роботи, адреса 
 

Surname, name, patronymic, scientific degree, position1, ORCID: ……, e-mail 

Surname, name, patronymic, scientific degree, academic title, position2, ORCID: ……, e-mail 
1Place of work, address 

 2Place of work, address 
 
Анотація. ….. 
Abstract. …… 
 
Ключові слова: ….. 
Keywords: …. 
 
 

 
 
 
 
 
Текст статті 

Список використаних джерел 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
 5. … 

 
 
 
Кращі матеріали очних учасників за рішенням Конференції будуть 

опубліковані у журналі «Коштовне та декоративне каміння» чи «Вісник КНУ» 
(входять до переліку видань, рекомендованих ВАК України). 

 


