Вимоги до оформлення тез:
1. До публікації приймаються тези українською, російською або англійською
мовами.
2. Подані тези рецензуються і будуть опубліковані в «Журналі неврологія» ім.
Маньковського Б.М., що надає інформаційну підтримку конференції
3. Текст набирається в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New
Roman 12 пт, через 1,5 інтервал, усі поля по 2 см, обсягом 2200 – 8800 знаків без
пробілів, без переносів, орієнтація книжкова, формат А4. Скорочення можуть
використовуватися лише після згадування повної назви.
4. Структура тез повинна бути наступною:
- УДК
- прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів),
- назва роботи,
- повна офіційна назва організації, де працює кожний з авторів, країна, місто,
- електронна адреса для листування
- далі сам текст (актуальність, мета, матеріал та методи дослідження,
результати дослідження та їх обговорення, висновки) – див приклад. В кінці
роботи англійською мовою: прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), назва
роботи, повна офіційна назва організації, де працює кожний з авторів, країна, місто.
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6. При складанні тез не допускається наявність у тексті нерозшифрованих
абревіатур, скорочень, графіків, рисунків, схем, формул.
7. Тези мають бути вичитані. Автори несуть відповідальність за достовірність
наведеної інформації.
8. Назва файлу повинна містити прізвище першого автора англійською мовою,
наприклад: Semchenko_tezy.
9. Тези приймаються лише у електронному вигляді і повинні бути надіслані на
адресу оргкомітету конференції до 10.03.2020 (е-mail: nevrolog_iv@ukr.net nevrolog_iv
10. Вартість публікації – 100 грн/1 сторінка. Реквізити про оплату будуть надіслані
автору після отримання тез.
Не забувайте про УДК!

