
ВИМОГИ 
до оформлення тез доповідей щорічної науково-технічної конференції 

«Сучасні технології розвитку комп’ютеризованих систем керування рухом» 

Тези подаються українською мовою на адресу anisoff@ukr.net  
Допускається не більше трьох співавторів для кожної доповіді. 
Матеріали доповіді не редагуються, за науковий зміст і викладення 

матеріалу несе відповідальність автор (автори). 

Тези повинні передавати основний зміст доповіді та містити: постановку 
наукової проблеми (завдання) в загальному вигляді; короткий виклад розв’язку 
поставленого завдання; висновки, що містять основні отримані результати. 

Обсяг тез доповіді – одна, дві або три повні сторінки формату А4 
(297 мм × 210 мм) у книжковій орієнтації. Нумерацію сторінок не виконувати. 
Поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Міжрядковий 
інтервал – одинарний. Шрифт – Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 12 пт. 

Матеріали набираються в текстовому редакторі : Microsoft Word, формат 
*.doc або *.rtf. у такому порядку: 

1) УДК – вирівнювання за лівим краєм; 

2) ініціали та прізвища авторів – вирівнювання за правим краєм, шрифт 
напівжирний, відступ зверху – один рядок; 

3) назва організації, електронна пошта – вирівнювання за правим краєм, 
курсивом; 

4) назва доповіді повинна бути лаконічною – вирівнювання за центром, 
відступ зверху та знизу – один рядок, усі символи прописні, без переносу слів, 
шрифт напівжирний; 

5) текст доповіді – відступ першого рядка абзацу – 1,25 см, вирівнювання 
за шириною, без переносу слів; 

6) Заголовки таблиць – вирівнювання за правим краєм, шрифт 12 пт. 

7) Підписи до рисунків – вирівнювання за центром, шрифт 12 пт.  

8) Для набору формул використовувати вбудований у Microsoft Word 
редактор. Нумерація формул наскрізна (номер вказується у круглих дужках біля 
правого поля тексту).  

Формули, таблиці і рисунки відокремлюються від тексту пустими 
рядками. 
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9) Література подається через рядок після тексту тез, відступ першого 
рядка абзацу – 1,25 см, до 5-ти бібліографічних джерел, списком, оформлення 
згідно чинних вимог. Посилання на літературу по тексту – в квадратних дужках.


