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Тут починається текст. Параметри сторiнки: поле зверху 2.5 см, знизу 2.5 см, злiва
2.0 см, справа 2.0 см, пiдшивка 0 см, колонтитул верхнiй 1.25 см, колонтитул нижнiй 1.25
см. Основний шрифт Times New Roman 12pt. В абзацах вiдступ для першого рядка 1 см,
iнтервал мiж рядками – Single (одинарний). Надсилати у форматi tex i pdf.

Робота може бути подана українською, росiйською або англiйською мовами.
Робота готується у форматi А4 (210 мм х 297 мм), розмiр – 1 сторiнка, роботи, що

перевищують даний об’єм публiкуватись не будуть.
Текст вирiвнюється по ширинi сторiнки.
Якщо формули набираються в текстi: 0 ∈ Ax+NB−1(0)x

2x+ 5y < 3; (1)
x2 + y2 < 10; (2)

x > 0. (3)

Виноснi формули (1)-(3) вирiвнюються по центру та при потребi нумеруються справа
на границi тексту.

Посилання у текстi роботи позначаються цифрами у квадратних дужках (напри-
клад, [1]). У списку використаних джерел вони з’являються у порядку згадування у статтi.
Посилатися на неопублiкованi роботи не рекомендується. Не дозволяється використання
стильової розмiтки тексту. Файл тез називається прiзвищем автора (авторiв) латинськими
лiтерами, якщо автор подає декiлька тез, то до назви файлу ще слiд додати перше слово на-
зви доповiдi: ivanenko_vstup.tex, ivanenko_petrenko_zadacha.tex, ivanenko_petrenko_rozpodil.tex.
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