
Вимоги до матеріалів 

Доповіді конференції будуть розміщені на сайті www.avia.nau.edu.ua. 

  

Рукопис доповіді повинен відповідати таким вимогам: 
– обсяг – повних 4 сторінки формату А5 (148×210 мм) з полями 20 мм з 

усіх боків; 

– текст доповіді, анотація (до 50 слів), таблиці і рисунки становлять один 

об`єкт; 

– текстовий редактор – Microsoft Word 97-2003 for Windows з 

автоматичним розставленням переносу слів, шрифт Times New Roman, кегль 9, 

з одинарним міжрядковим інтервалом. 

Структура рукопису: 
шифр УДК – вирівнювання по лівому краю, відступ знизу – 9 пт; 

відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий ступінь, (в дужках 

організація, країна) – кегль 9, курсив, вирівнювання по правому краю, відступ 

знизу – 9 пт; 

назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати темі секції) – кегль 9, 

жирний, вирівнювання по лівому краю, відступ знизу 9 пт, без переносу частин 

слів; 

анотація- кегль 8, курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу, 

відступ зліва і справа – 5 мм, знизу – 9 пт, обсяг не більше 5 рядків; 

текст доповіді – відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по 

ширині; підписи до рисунків, тематичні заголовки таблиць – кегль 8, 

вирівнювання по центру; нумерація таблиць – кегль 8, курсив, вирівнювання по 

правому краю; формули – вбудований редактор формул із використанням таких 

стилів: Text, Function, Variable, Number – Times New Roman; L.C.Greek, 

U.C.Greek, Symbol – Symbol; Matrix/Vector – Times New Roman, bold; розміри: 

Full – 9 pt, Symbol – 18 pt, Sub-Symbol – 9 pt, Subscript/Superscript – 7 pt; 

висновки – назва – кегль 9, жирний, окремим розділом (відступ зверху – 

9 пт, знизу – 6 пт, вирівнювання по центру) або безпосередньо в тексті. Текст – 

Times New Roman, кегль 9; 

список літератури: назва – кегль 9, жирний, вирівнювання по центру, 

відступ зверху – 9 пт, знизу – 6 пт. Бібліографічні записи подаються у формі 

нумерованого списку – відступ зліва 5 мм, відступ першого рядка абзацу 5 мм, 

відступ знизу 6 пт, вирівнювання по ширині; обов’язково вказують прізвища й 

ініціали авторів джерел, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, 

видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок – кегль 8, прізвища й 

ініціали авторів джерел – курсив. 

Рукописи подаються українською, російською або англійською мовою в 

одному примірнику в роздрукованому варіанті (формат А5), а також на дискеті 

3,5” або CD. На дискеті або CD повинно бути записано: 

– текст статті з анотацією (мовою статті), таблицями, рисунками, 

списком літератури; 

– файл анотації з УДК, назвою статті, відомостями про авторів – все 

англійською мовою. 

Автори з України повинні подати також експертний висновок в одному 

примірнику. 

http://avia.nau.edu.ua/avia2015/vimogi-do-materialiv/
http://avia.nau.edu.ua/


Кожний учасник може бути автором (співавтором) не більше двох 

доповідей. 

Рукописи не редагуються, за науковий зміст і викладання матеріалу 

відповідає автор. 
 


