
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ В 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ФОРУМУ 

 

Кількість авторів: не більше трьох. 

Мова тез: українська, англійська, німецька, французька, польська. Обсяг – 

2 - 7 сторінок формату А4. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація 

сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного 

відступу – 1,25  см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. 

Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових 

виданнях, по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова мовою тез. 

Структура тексту: 

1 – ім’я та прізвище автора (авторів) (жирний шрифт, праворуч); 

2 – відомості про автора (авторів): науковий ступінь скорочено, посада, місце 

роботи/навчання, місто, країна (курсив, праворуч, без виділення); 

3 – вільний рядок; 

4 – назва доповіді (жирний шрифт, великі літери, по центру); 

5 – вільний рядок; 

6 – ключові слова: мовою тез (курсив); 

7 – вільний рядок; 

8 – текст (вирівнювання по ширині); 

9 – вільний рядок; 

10 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по центру); 

11 – вільний рядок; 

12 – перелік використаних джерел (вирівнювання по ширині). 
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ПРИРОДА СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ 

 

Ключові слова: світова економіка, економічна криза, фінансова 

політика, валютний курс, банківська система. 

 

Теоретичні основи аналізу природи світових економічних криз [1] 

дозволяють зробити висновок….. 

 

Список використаних джерел 
 

1. ……….. 



 

 

Реєстрація заявок та подання доповідей: до 15 вересня 2021 р.; надсилати на 

електронну адресу: forumsciencestudy@ukr.net 

 

Якщо авторів доповіді декілька, від кожного автора потрібна заповнена заявка. 

 

Рахунок для сплати участі у форумі надсилається після реєстрації та прийняття 

тез. Якщо авторів доповіді декілька, при надсиланні заявок треба вказати на 

кого з авторів надіслати рахунок. Термін оплати: до 20 вересня 2021 р. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у ІІІ Міжнародному форумі науковців та дослідників 

«SCIENCE AND STUDY 2021» 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь, вчене звання, 

посада 

 

Місце роботи (навчання)  

Електронна адреса  

Телефон  

Номер та назва секції  

Підписати на новини SPACETIME 

(так/ні) 

 

Згода на обробку персональних даних ТАК 

 

Секретарі оргкомітету: 

 

Д-р наук Оксана Марухленко (загальні питання, онлайн платформа) 

тел. +380958916608 

E-mail: study.fop@gmail.com  

 

PhD Анна Єлісеєнко (спікери, закордонні учасники) 

тел. +38 099 060 44 43 

E-mail: anna_ieliseienko@ukr.net 

 

Питання щодо заявок, програми та збірника матеріалів форуму: 

forumsciencestudy@ukr.net 
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