
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЮ "НАНСИС-2007" 
 

Організаційний комітет повідомляє, що для прийняття рішення про включення допо-
віді до програми конференції за одним із напрямків та видання тез необхідно надіслати на 
адресу оргкомітету (nansys2007@imp.kiev.ua) електронною поштою тези доповіді, оформ-
лені у відповідності до наведеного нижче зразка, до 1 жовтня 2007 року. Тези доповідей ре-
дагуватись не будуть, тому вся відповідальність за наданий матеріал лежить на автоpах. 

Для учасників з України необхідно надіслати відсканований файл Експертного виснов-
ку про можливість опублікування матеріалів тез у пресі та інших засобах масової інформації. 

Запрошуємо на Web-сайт конференції: http://www.imp.kiev.ua/nansys2007 



n ( номер наукового напряму конференції згідно інформаційного повідомлення, n=1-10) 
Шаблон для оформлення тез 

конференції НАНСИС-2007 (назва тез) 
 

Прізвище І.Б.1, Прізвище І.Б.2(*), Прізвище І.Б.1 
 

1Повна назва установи, Місто, Країна 
2 Повна назва установи, Місто, Країна 

*Факс: 38 (044) 424 3210   E-mail: nansys2007@imp.kiev.ua 
 

Збірка тез доповідей конференції НАНСИС-2007 буде складатися з тез українською, 
російською або англійською мовами об’ємом не більше однієї сторінки. 

Тези мають бути оформлені в редакторі  MSWORD (версія 7.0 або більша) як *.doc (ре-
комендується) або *.rtf файл. Назва файлу – за прізвищем автора, який презентує допо-
відь, наприклад, Petrеnko.doc. У випадку, коли автор презентує декілька доповідей, нумеруй-
те файли арабськими цифрами (Petrov-1.doc). Текст необхідно розмістити в один стовпчик. 
Шрифт - “Times New Roman”. Міжрядковий інтервал - одинарний. Формат аркуша - 29.7 см 
× 21 см. Поля - по 2.0 см з кожного боку. Абзац – 1.0 см. 

В першому рядку ставиться номер наукового напряму конференції згідно інфор-
маційного повідомлення (n=1-10), на яке подається доповідь. 

Назва тез повинна бути набрана жирним шрифтом № 14 та розміщена по центру сторі-
нки. Наступний рядок пропускається. 

Далі по центру жирним шрифтом № 12 необхідно вказати імена авторів. Прізвище ав-
тора, який представлятиме доповідь, підкресліть, інакше при складанні Програми конферен-
ції доповідачем буде вважатися контактна особа. Позначте зірочкою автора, якому слід адре-
сувати кореспонденцію (контактна особа). 

Далі по центру розмішується назва установи, назва міста, назва країни (для кожної 
установи в окремому рядку), шрифт № 10 курсив. Якщо автори з різних установ, використо-
вуйте цифрові індекси, розміщені над рядком. У наступному рядку зазначте телефон (факс) 
та  E-mail контактної особи, шрифт № 10 курсив. Наступний рядок пропускається. 

Решта тексту друкується шрифтом № 12 в один стовпчик. Текст необхідно вирівняти 
по ширині сторінки. 

Тези повинні буди інформативними, давати повну уяву про характер отриманих ре-
зультатів. У текст можна включати графіки, таблиці, рисунки, фотографії (виключно чорно-
білі з роздільною здатністю не менше 300 dpi). Таблиці, рисунки та фотографії повинні бути 
розміщені у тексті, пронумеровані та мати власні підписи. Формули необхідно розміщувати 
по центру. Номери формул слід вказувати у круглих дужках. Посилання на літературні дже-
рела потрібно вказувати у квадратних дужках та нумерувати у тому порядку, в якому вони 
згадуються у тексті. 

Перелік літературних посилань оформлюється у відповідності до вимог журналу ”Ме-
таллофизика и новейшие технологии” через один рядок після основного тексту. 

Тези доповідей редагуватись не будуть, тому вся відповідальність за наданий матеріал 
лежить на автоpах. 
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