
 

Міжнародна конференція «Проблеми зняття  з 
експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення 

навколишнього середовища» 

 
Вимоги до виступів та оформлення матеріалів Міжнародної конференції 
«Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення 
навколишнього середовища» INUDECO 

1. Вимоги до виступу на Конференції: 

 доповідачам надається для виступу: до 20 хвилин на пленарному засіданні, до 15 хвилин на 
секційному засіданні, до 10 хвилин на дискусійних заходах, до 5 хвилин для обговорення 
доповідей;  

 для дотримання регламенту може працювати звуковий таймер;  

 під час виступу допускається використання наочності: фотографій, слайдів презентації 
Microsoft PowerPoint, відеофільмів, аудіо- та відеозаписів, карт, схем, інших матеріалів.  

2. За результатами Конференції за рішенням Оргкомітету готується збірник матеріалів 
Конференції. 

3. Оргкомітет має право не допустити до друку матеріали, що мають низьку якість або подані з 
порушенням установленого терміну.  

4. Відповідальність за науковий зміст і якість оформлення матеріалів несуть автори, наукові 
керівники (якщо учасниками є курсанти, студенти, слухачі). 

5. Тези доповідей надсилаються учасниками Конференції на електронну адресу оргкомітету 
inudeco2018@gmail.com до 30 березня 2021 року. Вимоги до оформлення матеріалів:   

 до публікації приймаються наукові роботи, які не публікувались раніше і відповідають 
тематиці Конференції; 

 матеріали подаються українською або англійською мовою; 

 обов’язковою є наявність анотації (150-200 слів) англійською мовою;  

 технічні вимоги до оформлення: редактор MS Word. Лист формату А5. Поля – 1 см з кожного 
боку. Шрифт Times New Roman, кегль 10, інтервал 1, абзац 0,5.  Кількість сторінок для статей 
– не більше 12, для тез – від 1 до 3.  

 загальна схема побудови матеріалів: прізвища та імена авторів, установа, місто (без 
скорочень), електронна адреса; назва доповіді – прописними літерами, вирівнювання по 
центру; слухачі магістратури і студенти обов’язково зазначають наукового керівника; 

 використання ілюстративних матеріалів у статтях та тезах має бути мінімальним. Усі рисунки 
мають бути згруповані як єдиний об’єкт; 

 посилання на літературні джерела (мовою джерел) згідно з установленими вимогами;  

 студенти разом з тезами обов’язково надсилають рецензію наукового керівника; 

 роботи, що не відповідають вимогам та не подані в установлений строк, не розглядаються;  

 кращі статті за сприяння Оргкомітету розміщуються у наукових журналах.   

 


