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ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, 

ВИКОРИСТАННЯ» 
Володимир Варенко – к.п.н., доц.,. Жанна Паскал –  ст. викл. 

Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна) 

PREPARATION OF CONFERENCE PROCEEDINGS FOR "HISTORICAL 
AND CULTURAL HERITAGE: THE CONSERVATION, ACCESS, USE" 

CONFERENCE 
Volodymyr Varenko – PhD, as. prof., Zhanna Paskal –  sen. prof. 

National Aviation University (Kyiv, Ukraine) 

Анотація англійською мовою (максимальний обсяг – 350 знаків, включаючи 
проміжки, але не більше 4 рядків). 

Ключові слова: conference, conference proceedings, requirements for execution, 
template (від 5 до 7 ключових слів англійською мовою). 

Для забезпечення високої якості збірника матеріалів конференції 
«Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання» від 
авторів вимагається дотримання правил оформлення статей, наведених у 
цьому шаблоні. Організаційний комітет конференції рекомендує авторам 
готувати до друку статті, використовуючи цей шаблон (набирати текст 
статті просто в ньому), у середовищі MS Word. 

Обcяг матеріалів статті повинен становити 4 повні сторінки тексту 
(разом з рисунками та літературою), оформленого відповідно до вимог 
цього шаблону. 

Сторінка матеріалів статті повинна відповідати таким вимогам: розмір 
аркуша – А5 (14,8см x 21см), внутрішнє поле – 18мм, зовнішнє поле – 
15мм, верхнє поле – 15мм, нижнє поле – 15мм.  

Назва статті повинна бути оформлена так: розмір шрифту 10pt, Times 
New Roman, ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, вирівнювання по центру. Проміжок між 
назвою статті і рядком з іменем автора повинен бути 5pt.  

Ім’я та прізвище автора (без інформації про нього) оформлюється так: 
розмір шрифту 10pt, Times New Roman, вирівнювання – по центру. 
Інформація про науковий ступінь, вчене звання та посаду автора 
зазначається через кому у тому ж рядку, що й ім’я та прізвище. Назва 
організації, у якій працює/навчається автор, розміщується під рядком з 
іменем та інформацією про автора і оформлюється так: розмір шрифту 9pt, 
Times New Roman, вирівнювання – по центру. У разі, якщо авторів 2 і 
більше, і вони працюють/навчаються в різних установах, інформацію про 
кожного з них відокремлюють одну від одної через 5pt. Після розміщення 
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інформації про назву та автора (-ів) мовою статті, через проміжок 5pt 
подається така ж інформація англійською мовою.  

Перед основним текстом статті необхідно навести коротку анотацію та 
ключові слова (незалежно від мови статті анотація та ключові слова 
подаються англійською мовою). Обсяг анотації не повинен перевищувати 
350 знаків (включаючи проміжки), але не більше 4 рядків. Ці розділи слід 
оформити таким чином: розмір шрифту 9pt, Times New Roman (коротка 
анотація), 9pt (ключові слова). 

Для основного тексту статті використовуйте шрифт Times New Roman, 
розмір 10pt з інтервалом 1, вирівнювання по ширині. Відступ нового абзацу 
повинен бути 5мм. На 1-шій сторінці статті внизу справа необхідно 
вставити авторський знак, як показано у цьому шаблоні. Для іноземних 
громадян інформацію в авторському знаку подають на мові статті. 

Таблиці повинні мати заголовок, розміщений над таблицею справа. 
Заголовок повинен бути оформлений так: 9pt, шрифт Times New Roman. 

Рисунки. Всі зображення повинні бути растровими, збереженими у 
форматі *.tiff або *.jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Кожний 
рисунок повинен бути підписаний знизу (9pt). 

 

 

 

Рис.1 Емблема НАУ 

Оформлювати список використаних джерел та літератури необхідно 
згідно з Національний стандартом України ДСТУ 8302:2015 та відокремити 
від основного тексту через 5pt. Заголовок «Список використаних джерел та 
літератури» набирають шрифтом Times New Roman, розмір 10pt, 
вирівнювання по центру, а сам список – шрифтом Times New Roman, 
розмір 9pt, вирівнювання по ширині. При посиланні на рисунок, таблицю 
або літературне джерело, використовуються такі позначення: Рис.1, Рис.1, 
2; Табл.1., Табл.1, 2; [1], [1, с. 2]. 
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