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Вимоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

до оформлення тез 

1. Обсяг тез наукової доповіді – до 6 сторінок формату А4 (297х210 мм); 

орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія – не нижче 

6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – TimesNewRoman; кегль – 14; 

міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – 

без нумерації; не використовувати примусові переноси та зайві пробіли. 

 

2. Структура тез наукової доповіді та параметри форматування основних 

її складових: 

 

вирівнювання – ліворуч, без абзацного відступу: 

 

– УДК: стиль шрифту – звичайний (Normal), без абзацного відступу;  

– прізвище, ім’я та по батькові автора стиль шрифту – жирний; 

–ORCID; 

– науковий ступінь, вчене звання; 

– посада; 

– місце роботи (повністю) (сектор, відділ, інститут);  

– установа; 

– місто, держава; 

– е-mail: 

 

через один рядок 

вирівнювання – по центру, без абзацного відступу: 

 

НАЗВА ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, 

стиль шрифту – жирний; 

 

через один рядок 

вирівнювання – по ширині, без абзацного відступу: 

 

– анотація (500 знаків); 

– ключові слова (5–9); назва «Ключові слова» – курсивом; 

 

через одинрядок 

– основний текст тез наукової доповіді: стиль шрифту – звичайний 

(Normal); відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см; текст тез повинен містити: 

постановку проблеми, виклад основних матеріалів дослідження, висновки. 



 

через один рядок 

вирівнювання – без абзацного відступу по центру, стиль шрифту – жирний: 

Список використаної літератури 

 

Для зарубіжних наукометричних баз даних після Списку використаної 

літератури окремим списком надати References – за міжнародним стандартом 

APA (APA CitationStyle); джерела: вирівнювання – по ширині, без абзацного 

відступу, стиль шрифту – звичайний (Normal), нумерація – ручна згідно ДСТУ 

3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; 

ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2014-01-01. Вид. 

офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та 

документація); ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання. Чинний від 2016-07-01. Вид. офіц. Київ : ДП 

«УкрНДНЦ», 2017. 16 с. (Інформація та документація). ); подається наприкінці 

тез. На кожну позицію в списку має бути посилання в тексті в квадратних 

дужках. Зноски знизу сторінки не допускаються. 

 

через один рядок 

вирівнювання – ліворуч, без абзацного відступу: 

 

Для зарубіжних баз даних англійською мовою:  

– УДК: стиль шрифту – звичайний (Normal), без абзацного відступу;  

–  ім’я автора, прізвище, стиль шрифту – жирний;  

– ORCID; 

–науковий ступінь, вчене звання; 

– посада; 

– місце роботи (повністю) (сектор, відділ, інститут); 

– установа (повністю); 

– місто, держава; 

– е-mail: 

вирівнювання – по центру, без абзацного відступу: 

НАЗВА ТЕЗ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, 

стиль шрифту – жирний; 

вирівнювання – ліворуч, без абзацного відступу: 

– анотація (не менше 500 знаків); 

– ключові слова 5–9; назва «Keywords» – курсивом. 

 

 

 

Матеріали, які не відповідають вимогам, 

до розгляду не приймаються. 
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COPYRIGHT IN LIBRARIES 

The issue of legal regulation of intellectual property rights in the library sphere is 

considered. The main provisions of the Law of Ukraine «On Copyright and Related 

Rights» are highlighted. 
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