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НАЗВА
Тези доповідей конференції можуть бути написані українською, російською
або англійською мовами, об’ємом одна сторінка та повинні бути оформлені
відповідно до наведеного зразка. Формат файлу: *.doc, *.docx.
Матеріали тез повинні займати 1-2 ПОВНИХ сторінки!
Всі поля сторінки: (А5) – 1.0 см. Назва тез розміщується по центру сторінки,
ВЕЛИКИМИ літерами, шрифт 10 пт, Times New Roman, жирний. Автори тез
ліворуч, шрифт 10 пт, Times New Roman, жирний, ім’я доповідача підкреслити. При
наявності декількох авторів від різних організацій, робляться позначки цифровими
індексами (1 2…) після прізвища автора та перед назвою організації, відповідно.
Назви наукових установ / організацій вказуються повністю та розташовуються
ліворуч, шрифт 9 пт, Times New Roman, курсив. Між назвою, прізвищами авторів,
адресами й текстом доповіді необхідно зробити відступи в один рядок. Текст тез
оформляється шрифтом 10 пт, Times New Roman з одинарним міжрядковим
інтервалом та вирівнюється по ширині сторінки. У тексті можуть бути використані
рисунки та формули, розташовані в заданих межах. Всі рисунки та надписи на них
повинні бути чіткими та легко читатись. Посилання на літературу оформляються у
форматі, наведеному нижче [1-3], і розташовуються наприкінці тез, попередньо
зробивши пропуск в один рядок.
Тези повинні бути інформативними та давати повне уявлення про
характер отриманих результатів, їхню наукову новизну та актуальність.
Тези доповідей необхідно надіслати до 4 травня 2017 року електронною
поштою за адресою conference.lntu.ce@gmail.com. Назва файлу – прізвище та ім’я
доповідача та номер тематики, до якої відноситься доповідь (наприклад,
tezy_ivanov_ivan_5.doc). В межах 1-2 днів буде надіслано відповідь про отримання
тез. Якщо цього не відбулось – надішліть тези знову або ж зателефонуйте за
номером 068 563 57 57.
Даний зразок оформлено відповідно до наведених вимог і може
використатись як шаблон для написання тез доповідей на Всеукраїнську науковопрактичну інтернет-конференцію «Сучасні методи, інформаційне та програмне
забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами».
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