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Початок тексту.  

Параметри сторінки: поле зверху 2,0 см, знизу 2,0 см, зліва 2,5 см, справа 

1,5 см, формат сторінки А4 (210 мм х 297 мм). 

Шрифт основного тексту Times New Roman, 14 пт. В абзацах відступ для 

першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками – одинарний. Текст вирівнюється 

по ширині сторінки. 

Файл надсилати у форматі MS Word (*.doc, *.docx, *.rtf). 

Робота може бути подана українською, російською або англійською 

мовами. Обсяг матеріалів – 1-2 повністю заповнених сторінки. 

Набір формул у редакторі формул Microsoft Equation (Full – 14 пт, 

Subscript/ Superscript – 10 пт, Sub-Subscript/Superscript – 8 пт, Symbol – 16 пт, 

Sub-Symbol – 10 пт.) 

Посилання у тексті роботи позначаються цифрами у квадратних дужках 

(наприклад, [1]). У списку використаних джерел вони з’являються у порядку 

згадування. 
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