Бажані параметри оформлення роботи:
1. Шрифт Times New Roman, кегль 12, мiжрядковий інтервал 1,5, поля з кожного боку
аркушу по 2 см
2. Обсяг роботи від 3 аркушів А4 .
3. Ілюстрації у форматі GPG/TIFF/GIF
4. Роботу надсиласти у файлі .rtf/.doc/.docx Microsoft Word.
5. НАЗВА СТАТТІ: прописними жирними літерами, вирівнювання по центру рядка.
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АВТОРА: ПІБ автора статті повністю; на наступному рядку —
вчене звання, науковий ступінь, назва вузу, країна, місто (скорочення не допускаються;
шрифт курсив, вирівнювання по правому краю). Якщо авторів статті декілька, інформація
повторюється для кожного автора. Нагадуємо, що відповідальність за зміст статті несе
автор.
6. При посиланні в тексті на джерела потрібно писати порядковий номер джерела у списку
використаних джерел. Порядковий номер джерела додається в квадратну дужку. Якщо
посилаєтесь на конкретну сторінку цього джерела, то ця сторінка також вказується.
Наприклад: [9], [9, с. 123], відображення примітки внизу сторінки не допускається.
Примітка. Роботу можна надсилати українською, російською та англійською мовою з
анотацією до 500 символів.
Що потрібно зробити, щоб взяти участь у конференції:
1. Надіслати Заявку у форматі електронного листа на адресу post@triada.in.ua У заявці
треба вказати Вашу поштову та електронну адресу для зв’язку. (Зразок заявки можна
подивитись тут).
2. Оплатити участь у конференції банківським переводом (реквізити тут).
3. Надіслати статтю електронною поштою у форматі .rtf разом зі скан-копією квітанції.
4. Обов’язково отримати повідомлення від нашого оргкомітету (якщо повідомлення не
надходить протягом 2х днів, надішліть, будь ласка, материіали повторно).
Ваша стаття і інші матеріали конференції будуть розміщені на сайті, а також у
друкованому збірнику, який Ви отримаєте на Вашу поштову адресу (обов'язково потрібно
вказати її у Заявці).
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