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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Додаток 1

Прізвище, ім&apos;я, по-батькові:
Місце роботи:
Посада:
Науковий ступінь, вчене звання:
Форма участі: очна / заочна (обрати):
Тема доповіді (вказати обов’язково):
Замовлення готелю: так/ні (обрати):
Якщо Вам потрібне офіційне запрошення на
конференцію, вкажіть, будь ласка, адресу (поштову
або електронну), на яку буде надіслано запрошення.
Контактні дані:
адреса,
телефон,
мобільний телефон (вказати обов’язково),
e-mail (вказати обов’язково)
ПРИМІТКА. У випадку, коли після надіслання реєстраційної форми виявиться, що
Ваша участь в даній конференції, за тих чи інших обставин, є неможливою, прохання
завчасно повідомити про це Оргкомітет!

ВИМОГИ ДО оформленНЯ доПОВІДІ:
•
•
•
•
•

•

•

Додаток 2

Обсяг – 1-2 повні сторінки формату А4;
Поля – 20 мм; абзацний відступ 10 мм.
Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 12, інтервал між рядками –
одинарний;
Анотація англійською мовою (до 6 рядків).
Текст рукопису має бути структурованим та містити усі основні частини,
характерні
для
описання
наукового дослідження:
вступ
(відображає актуальність, формулювання мети і задач дослідження); основна
частина
(виклад
основного
матеріалу дослідження з
описанням ідеї,
методу та обґрунтуванням отриманих
наукових
результатів);
висновки
(відображають результати дослідження, їх наукову новизну і практичну
значущість, порівняння з світовими аналогами, перспективи), перелік посилань
(до 5 джерел посилань).
Формули, символи, перемінні, які зустрічаються в тексті, повинні бути
набрані як об’єкти Microsoft Equation. Висота формульних кеглів: змінна – 12
пунктів, індекс – 8, над- і підіндекс – 8, основний (індексний) математичний
символ – 10.
Рисунки і таблиці мають бути чіткими, компактними. Редактори: СorelDraw,
Table Editor, Microsoft Excel, Visio.
Порядок розміщення матеріалу:

УДК
НАЗВА ДОПОВІДІ (великими літерами, жирно, по центру рядка)
Наступним рядком – прізвища, ініціали авторів по центру рядка.

Наступним рядком – повне найменування організації по центру рядка.
E-mail організації або авторів.
Наступним рядком – анотація англійською мовою (до 6 рядків).
Через рядок – з абзацу друкувати текст доповіді.
Перелік посилань

Додаток 3

ЗРАЗОК

УДК 004.621
СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОПОМІТНИХ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
І. І. Іванов, М. А. Сергєєв

Одеський національний медичний університет МОЗ України

E-mail: ivanov@khai.edu ;
The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used
measuring etc. … (до 6 рядків).
Текст доповіді …
Перелік посилань …

