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Всеукраїнська науково-технічна
конференція

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із
зазначенням мети роботи. Основний текст друкується з
автоматичним переносом слів. Текстовий редактор
Microsoft Word 2003 (формат .rtf). Міжрядковий інтервал
одинарний, шрифт Тimes New Roman 10 pt. Абзацний
відступ – 0,5 см, поля з кожного краю сторінки 2 см.
Обсяг тез – 1–2 повних сторінок.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рисунки
подаються чорно-білими або у відтінках сірого. Вісі на
графіках повинні мати пояснювальну назву (рис. 1).
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Назва, автори (напівжирним), поштова й електронна
адреса, а також анотація з ключовими словами (від 4 до 5
рядків) надаються двома мовами: українською чи
російською і англійською. Назва прописними літерами
розташовується посередині. Анотація має бути
структурованою (подібно до змісту основного тексту),
лаконічною та логічно завершеною частиною статті,
незалежною від основного тексту.
Ключові
слова:
не
більше
п’яти
слів.
Словосполучення «Ключові слова» – напівжирним.
Словосполучення не допускаються.
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Англомовна анотація має бути написана грамотною
спеціалізованою мовою, з використанням сучасною
термінології, прийнятої у зарубіжних виданнях.
Машинний переклад НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ.
Кey words: не більше п’яти слів. Словосполучення
«Кey words» – напівжирним.
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Рисунок 1 – Назва рисунку

Рисунки не можна створювати за допомогою
вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється
вставка рисунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF
та ін.). Рівняння від центру, пустий рядок перед рисунком
та після підпису.
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Формули набираються у редакторі MS Equation
Editor та нумеруються арабськими цифрами у дужках
праворуч. Індекси лише латинськими літерами. Усі
змінні описуються у тексті вище або безпосередньо після
наведеної формули:

Таблиця 1 – Назва таблиці
Переміщення, м
Швидкість, км/г

3,330
0,223

Таблиці створюються за допомогою вбудованих
функцій редактора MS Word (експорт таблиць з MS Excel
не дозволяється), рівняння від центру. Перед назвою
таблиці та після неї абзацний відступ – 6 pt.
ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень,
їх практичну цінність і подальші перспективи.
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