ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МОНОГРАФІЇ
ДЛЯ УЧАСТІ У МОНОГРАФІЇ
необхідно на електронну адресу mmpkonf@gmail.com направити матеріал (надрукований у форматі редактора
Microsoft Word) відповідно до тематики конференції обсягом не менш 9 стор. Строк до 01.08.2020 року.
Матеріали приймаються англійською, українською та російською мовами.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
- обсяг статті не менше 9 сторінок;
- формат А4 через 1,5 інтервал;
- шрифт Times New Roman, розмір 14;
- поля з усіх сторін – 25 мм.

МАТЕРІАЛ ПОВИНЕН МАТИ НАСТУПНУ СТРУКТУРУ:
- УДК
- прізвище та им'я авторів (обов'язково англійською мовою);
- назва статті;
- анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
- короткий вступ (1-2 сторінки);
- 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа; (основна частина)
- висновки;
- список використаних джерел (min 10, бажано з DOI).

ПРИ ОФОРМЛЕННІ СТАТТІ НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ НАСТУПНІ ПРАВИЛА:
Рукописи, надруковані в форматі редактора Microsoft Word повинні мати шрифт Times New Roman,
14 кегль, інтервал між рядками – 1,5. У статті використовувати тільки такі лапки: ".
Поля сторінки повинні бути: верхнє і нижнє – 25 мм, ліве і праве – 25 мм.
Об`єм статті повинен бути не менш 9 сторінок без розбивки на колонки.
Перед таблицею в тексті обов'язково йде посилання на таблицю виду табл. 1.
Назва таблиці має вигляд: Таблиця 1. Назва таблиці
У таблицях неприпустимі порожні клітини.
Перед рисунком в тексті обов'язково йде посилання на рисунок виду рис. 1, рис. 2-4, рис. 5, а.
Підпис рисунка має вигляд: Рис. 1. Назва рисунку
Рисунки повинні бути створені у Visio з можливістю редагування тексту.
Формули та усі символи за текстом повинні бути набрані в редакторі формул MathType.
Посилання на формулу в тексті мають вигляд: (1), (2-4). Формули повинні бути пронумеровані.
Вирівнювання нумерації по правому краю. Формула є частиною тексту, тому після формули повинен
стояти смисловий знак: якщо далі йде нова пропозиція, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома.
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