
Шановна / шановний колего, 

Прошу Вас взяти до уваги, що з метою якнайбільшого скорочення організаційних 
витрат всю роботу по підготовці збірника матеріалів конференції покладено на 
Оргкомітет. Оргкомітет не має змоги переробляти надіслані Abstract-и таким чином, щоб 
форма всіх матеріалів була суттєво однаковою. Особливо це стосується рисунків – якщо 
рисунки не надіслано у потрібному форматі, то подальша робота з ними є практично 
неможливою. Тому прошу Вас прийняти до уваги наступну інформацію. 

Саме з метою забезпечити максимальну якість друкованого збірника тез (Abstracts) 
було підготовлено файл Abstract_Template.dot, який розміщено на web-сайті Симпозіуму. 
Тому необхідно уважно прочитати цей документ, а також файл Abstract_Template.dot. 

В файлі Abstract_Template.dot вже виставлені необхідні параметри сторінок, а також 
зроблено необхідне форматування тексту. Тому при використанні цього файлу підготовка 
Abstract-у значно спрощується. Для цього необхідно: 

• Зберегти файл Abstract_Template.dot, що міститься в цьому архіві, у відповідному 
фолдері (папці) 

• Зчитати цей файл в редактор MS Word версії 6 (або пізнішої). При цьому буде 
створено новий файл під назвою Document 1 

• Зберегти його під належним іменем (тільки латинськими літерами). Наприклад, 
якщо прізвища авторів – Іванюк і Петренко, то назва файлу має бути 
Ivaniuk_Petrenko.doc  

• Застосувати шаблон Abstract_Template.dot до Вашого Abstract-y. Для цього вибрати 
пункт меню MS Word Tools→Templates and Add-Ins… 
(Сервіс→Шаблони і налаштування). У вікні, яке при цьому з’явиться, натиснути 
кнопку Attach… (Приєднати), знайти і виділити файл Abstract_Template.dot. Після 
цього поставити відмітку в віконці Automatically update document styles 
(Автоматично оновлювати стилі) і натиснути кнопку OK. 

Далі треба просто вставляти курсор в належне місце, вводити свій текст, а первісний текст 
Abstract-у – витирати. Якщо Вам треба створити новий абзац тексту, підпис до рисунку, 
формулу, заголовок таблиці, або позицію в списку літератури, то треба скопіювати один із 
відповідних готових абзаців цілком, вставити його в потрібне місце, і вводити в нього 
потрібний текст. При цьому Вам не буде потрібно слідкувати за форматуванням стилів, 
винаходити власні параметри абзаців і т. ін. На основі свого, досить великого досвіду 
підготовки текстів у Word-і, можу дати Вам таку пораду: зручно, якщо на екрані Ви, крім 
тексту, бачите і деякі недруковані символи, а саме – символи табуляції і кінця абзацу. Для 
того, щоб ці символи було видно, потрібно відкрити меню Tools (Інструменти), відкрити в 
ньому пункт Options (Параметри), і в закладці View (Вигляд) поставити відмітки у 
віконцях Tab characters (Символи табуляції) і Paragraph marks (Символи абзаців). 

Оскільки розмір Abstract-у обмежений однією сторінкою, то Abstract може містити не 
більше одного рисунку. Кольорові рисунки будуть надруковані в форматі Grayscale 
(Градації сірого). Необхідно розуміти, що вигляд рисунків, зроблених за допомогою Excel, 
Origin та інших табличних процесорів, залежить від конкретного налаштування 
комп’ютера. Це означає, що навіть якщо Ви вставили такий рисунок в текст (а тим більше 
– нанесли поверх нього додаткові написи, наприклад, позначення кривих, цифри і ін.) 
засобами Word-у, то при зчитуванні на іншому комп’ютері цей рисунок може виглядати 
інакше, а написи, зроблені поверх нього, як правило, зсовуються. Тому при друку Вашого 
Abstract-у рисунок буде спотворено. Саме для того, щоб уникнути цього, вся графічна 
інформація має переводитись в комп’ютерно-незалежний формат – jpg або gif. Існує 
велика кількість програм, які дозволяють робити таке перетворення; зокрема, дуже 



зручною є CorelDraw, в який можна вставляти рисунки, скопійовані в буфер обміну, і 
експортувати з нього файли формату gif. Якщо у Вас немає досвіду такої роботи, раджу 
Вам звернутися до когось з більш досвідчених колег. Рисунок МАЄ БУТИ ВСТАВЛЕНО 
В ТЕКСТ (а не накладено поверх тексту). Зверніть увагу, що підпис до рисунку має 
бути частиною тексту, а не рисунку.  Крім того, рисунок має ТАКОЖ бути надіслано у 
вигляді окремого файлу під відповідним іменем, наприклад, Ivaniuk_Petrenko_Fig.gif. 
Якщо це можливо, прошу також надавати рисунки у форматі CorelDraw *.cdr або Origin 
*.opj. 

Посилання на рисунок в тексті мають виглядати так: … as shown in the Figure … 
(всередині речення), або: Figure illustrates …  (на початку речення). Аналогічним чином 
треба посилатись на таблицю (не більше однієї): … values listed in the Table … і Table 
summarises … . Наведені в таблиці дані можуть друкуватись шрифтом, меншим за 
розмірами, ніж той, яким друкується основний текст Abstract-у, якщо це необхідно, щоб 
помістити таблицю в текст, не виходячи за поля. 

Складні формули (наприклад, з чисельником і знаменником) необхідно набирати з 
використанням стандартного засобу MS Word – Equation Editor. Якщо набирати їх просто 
текстом, то вони порушуються в кінцевому варіанті, і, крім того, виглядають дуже 
неохайно. 

Насамкінець хочу зауважити, що ці вимоги є стандартними при підготовці текстів, які 
мають бути потім розмножені. Звичка до їх виконання полегшить Вам подальшу технічну 
роботу, яку кожен науковець в сучасних умовах мусить виконувати самостійно. 

Прошу взяти до уваги, що вся документація Симпозіуму ведеться тільки в 
електронному вигляді, а все листування щодо Симпозіуму здійснюватиметься тільки по 
e-mail, тому потрібно вказувати Вашу реальну e-mail адресу в полях „Відправник” та 
„Адреса для відповіді”. В полі „Тема повідомлення” e-mail потрібно вказувати Тільки 
латинськими літерами прізвища всіх авторів, і далі – текст: Symp-Abs, наприклад: 

Ivaniuk Petrenko Symp-Abs 
Файл Abstract-у має бути наданий в форматі *.doc, а файли рисунків, крім того, у 

форматі *.jpg або *.gif. Файли в нестандартних форматах, саморозгортальних архівах 
і т.п. не будуть прийматись до розгляду.  

Всі файли, що стосуються одного Абстракту, мають бути архівовані в один файл 
формату *.zip, наприклад Ivaniuk_Petrenko_Symp-Abs.zip. Цей архівований файл має 
бути долучено (attached) до окремого листа e-mail. Тобто, якщо ви надсилаєте, наприклад, 
три Abstract-и, то надсилайте три листи, до кожного з яких долучено файл одного 
Abstract-у. 

У випадку, якщо розмір такого архівованого файлу перевищує ¼ мегабайту 
(256 кбайт), потрібно розділити весь пакет на кілька архівних файлів, кожен розміром 
менше ¼ мегабайту (256 кбайт), і надіслати їх долученими до окремих e-mail листів. В 
такому разі в темі кожного повідомлення потрібно вказувати порядковий номер частини 
архіву, наприклад: 

Ivaniuk Petrenko Symp-Abs Part 1 
Необхідно притримуватись детальних вказівок щодо порядку листування з 

Секретаріатом, викладених в документі: 
http://www.thomascat.info/Scientific/Ukr_Pol/e-mailing-Ukr.pdf 

З повагою, 

Є. Аксененко. 


