
29–30 листопада 2022 року на базі кафедри будівництва та інформаційних 

технологій ІІНО КНУБА заплановано проведення  

ІV Науково-практичного семінару  «Актуальні проблеми проектування 

об'єктів міського будівництва та господарства, промислового, цивільного і 

транспортного будівництва»: 

Секція 1 – Міське будівництво та господарство 

Секція 2 – Промислове та цивільне будівництво 

Секція 3 – Автомобільні дороги і вулиці населених пунктів 

Секція 4 – Архітектура та містобудування 

 

Тези приймаються  до 21.11.2022р. за адресою  bit@iino.in.ua 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ТЕЗ:  
- Вступ (актуальність теми, формування проблеми, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячуються тези)  

- Мета роботи (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями)  

- Виклад основного матеріалу дослідження (виклад основного матеріалу дослідження, 

опис теорії, методу, моделі дослідження, з обґрунтуванням отриманих наукових чи 

практични[ результатів та їх обговорення.)  

- Висновки дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямі  

 

СКЛАД  ОБОВ'ЯЗКОВИХ  ЕЛЕМЕНТІВ:  
Назва тез (мовою написання роботи) – великі літери, шрифт напівжирний, 12 кеглів, 

вирівнювання по центру.  

Ім'я та прізвище  студента. Ім’я – малими літерами, ПРІЗВИЩЕ – все великими 

літерами. 

Біля імені вказується шифр групи, та посилання на назву місця роботи/навчання  – 

шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по центру.  

Текст основної частини – шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:  
Формат матеріалів – .doc, .docx  

Мова – українська, англійська.  

Обсяг роботи – 1-2 повні сторінки.  

Розмір сторінки – А4, книжковий.  

Допустимий шрифт – Times New Roman.  

Розмір шрифту – 12 кеглів для основного тексту, для прізвищ, назв місця 

роботи/навчання, ключових слів, назв рисунків/діаграм/таблиць та формул.  

Розмір полів – всі сторони по 2,0 см.  

Міжрядковий інтервал – одинарний.  
Вирівнювання тексту – по ширині.  

Абзацний відступ – 1,0 см.  

Нумерація сторінок та автоматичні переноси – вимкнені.  

Рисунки та діаграми подавати у форматі JPG з роздільною здатністю від 300 dpi. Усі 

рисунки і таблиці повинні мати назви. Для назв таблиць та рисунків використовується 

шрифт Times New Roman, 11 кегль, розташування по центру. Всі рисунки повинні бути 

згруповані як єдиний об’єкт.  

Формули необхідно розташовувати по центру з нумерацією по правому краю. При наборі 

формул використовується редактор формул Microsoft Equation.  

Назви розділів в тесті основної частини – 12 кеглів, напівжирний.  


