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Керівникам кооперативних
вищих навчальних закладів
Про проведення Дванадцятої науковопрактичної конференції студентів вищих
навчальних закладів Укркоопспілки
Відповідно до розпорядження Правління Укоопспілки від 11.03.2015 № 4-р
“Про проведення Дванадцятої науково-практичної конференції студентів вищих
навчальних закладів Укоопспілки” 28 квітня п.р. буде проведена студентська науковопрактична конференція “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності
підприємства”.
Просимо надіслати до 22 березня 2015 р. до НМЦ “Укоопосвіта” тези доповідей,
що будуть опубліковані у збірнику, інформацію про доповідачів (прізвище, ім’я, по
батькові, спеціальність (напрям), курс) та копію першої сторінки паспорта (свідоцтва про
народження) в електронному варіанті на адресу ukosvita@coop.com.ua та в паперовому
варіанті з підписом автора тез, наукового керівника і редактора.
Тези доповіді повинні бути оформлені згідно з вимогами:
1. Назва тез великими літерами, вирівнювання по центру; нижче – прізвища
автора(ів) та ім’я, під ними – назва вищого навчального закладу.
2. Структура тез доповіді обов’язково включає такі елементи:
 коротка анотація (2-3 рядки);
 ключові слова;
 постановка проблеми;
 мета;
 виклад основного матеріалу;
 висновки.
3. Обсяг – до 5-6 сторінок тексту формату А4 українською мовою, інтервал між
рядками – 1,5; шрифт Times New Roman, кегль 14, розміри полів: ліве – 30 мм, праве –
15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, у редакторі MS Word 97-2003 у форматі *.doc.
Формули набираються у редакторі формул MS Equation 3.0, у тексті не
допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу,
положення символів табулювання); у тексті використовується дефіс “-“, який не
відділяється пропусками та тире “–“, яке відділяється з обох сторін пропусками.

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра
табличного редактора MS Word з арабською нумерацією.
4. Література має бути складена з додержанням правил стандарту. Посилання на
літературні джерела в тексті позначати в квадратних дужках та через кому конкретну
сторінку, наприклад [5, с. 178].
Зразок оформлення тез доповіді додається.
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