
Вимоги до оформлення заявки 
учасника конференції: 

ЗАЯВКА 

на участь в науковій конференції ГК 

ТНТУ імені Івана Пулюя 
“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В ОСВІТІ, 

НАУЦІ, ТЕХНІЦІ ТА ВИРОБНИЦТВІ” 

(з нагоди 30-ти річчя коледжу) 
Назва вузу 

Назва секції 

Назва доповіді 

Автор (и) (прізвище, ініціали, група) 

Науковий керівник (науковий ступінь, вчене 

звання, педагогічна категорія, прізвище, 

ініціали) 

Прізвище, ініціали доповідача,  дата 

народження 

Адреса доповідача для переписки (телефон), 

e-mail 
Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Вирівнювання тексту по ширині. 

Абзац виконують з відступом 1,27 см. Текст 

тез доповіді друкується на 1-2 аркушах 

білого паперу формату А4 (210х297 мм) з 

полями 25 мм зі всіх сторін. Текст друкується 

українською, російською або польською 

мовою на комп'ютері у редакторі текстів 

WORD  for WINDOWS. Тип шрифта – Times 

New Roman Cyr, розмір шрифта – 12 через 

один інтервал. Формули, рисунки та 

ілюстрації оформляються на комп'ютері. 

До поданих тез доповідей обов'язково 

додається друкована підписана авторами 

версія (за винятком тез з закордону). 

 

Для подачі тези повинні містити: 

 Файл з електронним варіантом 

заявки. Файл називається по 

прізвищу автора з додаванням _reg. 

Приклад: Коцюруба_reg.doc  

 Файл з тезами доповіді — остаточно 

сформований текст, формули, 

рисунки та ілюстрації. Файл 

називається за прізвищем автора. 

Приклад: Коцюруба.doc  
 

Приклад оформлення тез: 

УДК 621.326    (14, Times New Roman Cyr) 

Коцюруба М.–студент групи М-21 
(14, Times New Roman Cyr) 

Гусятинський коледж Тернопільського 

національного технічного університету 

імені Івана Пулюя 
 (14, Times New Roman Cyr, курсив) 

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10 

РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО 

НЕВИЗНАЧЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ПРИ ДІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ЗУСИЛЬ 
(14 Times New Roman Cyr, напівжирний, 

вирівнювання по центру) 

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10 

Науковий керівник: к.п.н., доцент 

Оленюк І.В. (14Times New Roman Cyr, 

вирівнювання по центру) 
ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Перелік документів для подачі тез: 

 Друкований або електронний  

варіант заявки (1арк.) 

 Друкований варіант тез (1-2арк.) 

 Файл 

 

 
Програма конференції формується за 
заявками учасників. 
 
Електронний варіант форми заявки 
можна скачати за адресою: 

www.guscollege.com 

 
Неповний пакет документів або 
тези, які не відповідають вимогам 
оформлення конференції, 
прийматись не будуть 


