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Abstract — розмістіть тут коротку анотацію
англійською мовою (не більше 200 слів) (використовуйте
стиль Abstract).
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I. Вступ (використовуйте стиль Heading 1)
Для забезпечення високого рівня проведення
конференції рекомендуємо авторам дотримуватися
вимог, поданих у зразку.
Оргкомітет рекомендує подавати статті в MS Word
200х, використовуючи цей шаблон.

II.Параметри сторінки
Для основного тексту статті використовуйте шрифт
The Times New Roman, кегль — 10 pt, міжрядковий
інтервал — 1 (використовуйте стиль Normal).
Текст потрібно розділити на два стовпці, відстань
між стовпцями — 5 мм. Вирівняйте, будь ласка,
довжину стовпців на останній сторінці. Рівень
відступу абзацу — 3 мм. Поля сторінки та їх розміри
вказані у Табл. 1.

наступного повинен становити 12 пт, а між назвою
розділу і самим розділом — 3 пт.
Рівняння слід розміщувати по центру і нумерувати.
Наприклад:
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Довші рівняння слід розбивати на декілька рядків.
Таблиці потрібно подавати в одному стовпці.
В поодиноких випадках дозволено використовувати
таблиці на ширину двох стовпців. Над таблицею
вказувати її заголовок, використовуючи шрифт
ЗМЕНШЕНІ ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, кегль — 9.
Ширина рисунка також не повинна перевищувати
ширину одного стовпця. Рисунки шириною у два
стовпці дозволено створювати, але у цьому випадку їх
слід розміщувати зверху сторінки. Усі рисунки
подавати у форматі *.tiff або *.jpg, мінімальне
розширення — 300 dpi. Кожен рисунок слід підписати
внизу 9 кеглем.

ТАБЛ. 1
РОЗМІТКА СТОРІНКИ

Розмір сторінки
Внутрішнє поле
Зовнішнє поле
Верхнє поле
Нижнє поле
Відстань
стовпцями

між

А4 (210x297)
15 мм
25 мм
15 мм
20 мм
5 мм

III. Параметри тексту
Заголовок слід писати 16 кеглем, жирним
накресленням, по центру. Інтервал між заголовком і
рядком з іменем автора становить 6 пт. Прізвище та
ім’я автора (авторів) слід писати 12 кеглем по центру.
Інші дані про автора (заклад, адреса, електронна
пошта) потрібно подати нижче 9 кеглем по центру.
Інтервал між рядком з іменем автора та рядком з
іншими даними становить 6 пт.
На початку статті слід подати анотацію та ключові
слова. Анотація повинна становити близько 50 слів.
Прохання використовувати 9 кегль, жирне курсивне
накреслення для анотації і 9 кегль для ключових слів.
Текст статті можна поділити на декілька розділів.
До назви розділів слід застосовувати шрифт Arial,
кегль — 12. Для нумерації використовуйте римські
цифри. Інтервал між кінцем розділу і заголовком

Рис. 1 Системна функція.
Посилаючись на рівняння, рисунок, таблицю, розділ
чи літературу, використовуйте такі вирази у тексті
статті: Рівн. (1), Рівн. (1) і (2), Рис. 1, Рис. 1 і 2,
Табл. I, Табл. I і II, Розділ I, [1], [2].

Висновок
У цій статті подано вимоги до оформлення
матеріалів для І Міжнародної конференції «Людина.
Комп’ютер. Комунікація».
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