ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ СТАТЕЙ
 Наукова стаття обов’язково повинна мати наступні необхідні елементи:
1)
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
2)
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які
спирається автор,
3)
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
4)
формулювання мети дослідження (постановка завдання);
5)
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження, у тому числі з науковою новизною і
6)
перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 Статтю можна подавати українською, російською або англійською мовами. Вона повинна бути набрана у
текстовому редакторі MS WORD 03/07/10 і надрукована на лазерному або струменевому принтері на білих листах
формату А4 (297210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті 5-10 сторінок (не менше).
 Параметри сторінки. Верхнє, нижнє та праве поле –1,5 см, ліве – 2 см. Від краю до верхнього колонтитула – 1,25
см, нижнього – 1,25 см.
 Шапка статті. УДК, ORCID (якщо є), автори (ім’я та прізвище повністю), місце роботи кожного автора. Назва
організації та назва статті набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним
міжрядковим інтервалом та вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується через один рядок нижче
назви організації (розмір шрифту 11 пт з напівжирним виділенням та вирівнюванням по центру).
 Анотації (українською, російською та англійською мовами) повинні містити прізвища та ініціали авторів, назву
статті та короткий її зміст і розміщуються через один рядок нижче назви статті та набираються з абзацного
відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються
по ширині. Нижче анотацій обов’язково вказуються ключові слова.
 Основний текст розміщується на через один рядок нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см
шрифтом Time New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом та вирівнюється по ширині.
 Формули набираються у редакторі формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol, Time New Roman Cyr;
розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ
12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.
 Ілюстрації, що присутні у статті, необхідно розташовувати у тексті по центру, вирівнюючи підписи по центру
(Рис. 1. Назва). Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими
та контрастними.
 Таблиці потрібно розташовувати у тексті по центру, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини
рядка. Над таблицею ставиться її порядковий номер і назва (Таблиця 1. Назва) та вирівнюється по центру.
 Посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках за порядковим номером у
списку літератури в кінці статті; посилання на джерела статистичних даних обов'язкові; посилання на публікації
дослідників обов'язкові; посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові журнали – небажані;
посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності; роботи авторів, на прізвища
яких є посилання в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті.
 Cписок бібліографічного опису та References. Список літератури («References») потрібно приводити повністю
окремим блоком, повторюючи список літератури, який подається українською / російською мовою, незалежно від
того, є в ньому іноземні джерела чи ні. Тобто, після статті подається 2 списки: «Список бібліографічного опису»
(звичайний список літератури) і «References» (список для міжнародних БД). Необхідно в опис джерела вносити всіх
авторів, не скорочуючи їх до трьох, як це рекомендовано діючими у нас державними стандартами. References повинен бути укладений англійською мовою або транслітерований. Оформлювати згідно з одним із найбільш
уживаних у світі стандартів: APA – American Psychological Association; CBE – Council of Biology Editors, CitationSequence; Chicago (Author-Date System); Harvard; Harvard – British Standard; MLA (Modern Language Association) –
Single Spaced Reference List; NLM – National Library of Medicine; Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals. У жодному з перелічених стандартів не використовуються розділові знаки: «//», «–». Назва
джерела та вихідні дані відокремлюються від авторів і заголовка статті типом шрифту, найчастіше, курсивом
(italics), крапкою або комою. Існує багато безкоштовних програм для створення бібліографічних описів у
романській абетці, що дають можливість автоматично створювати посилання за одним із світових стандартів
наприклад: http://www.easybib.com/, http://www.bibme.org/, http://www.sourceaid.com/., https://vak.in.ua/.
 Рецензування статей. Просимо вказати двох рецензентів (ПІБ, електронні адреси та звання) для подальшого
рецензування Вашої статті. Адміністратор реєструє поданих рецензентів на сайті журналу, тоді на їхню електронну
адресу надсилається форма для рецензування Редакція залишає за собою право направляти статті на додаткову
рецензію та відхиляти їх в разі відсутності рецензій.
 Стаття обов’язково подається на лазерному диску. Її також можна переслати електронною поштою за адресою:
cit@lntu.edu.ua.
 В кінці статті обов’язково вказуються ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання рецензентів статті.
 Рукописи, що не відповідають вище вказаним вимогам, не розглядаються і до друку не приймаються.
 Усі рукописи проходять перевірку на плагіат!
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Мороз Б. І., Антіпов О.А., Журавльов В. С. Автоматизована система доставки медикаментів за допомогою
безпілотних літальних апаратів (мультикоптерів) за запитом споживача. Представлено концепт системи доставки
медикаментів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Запропоновано архітектуру системи автоматичної диспетчеризації
замовлень від споживача, зберігання замовлень, та планування доставки дронами. Також було розглянуто юридичні обмеження
роботи запропонованої системи.
Ключові слова: мультикоптер, дрон, доставка, клієнт-серверна архітектура, RSA, APM, HTTPS, Mission Planner.
Мороз Б. И., Антипов А.А., Журавлев В. С. Автоматизированная система доставки медикаментов с помощью
беспилотных летательных аппаратов (мультикоптеров) по запросу потребителя. Представлен концепт системы доставки
медикаментов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Предложена архитектура системы автоматической
диспетчеризации заказов от потребителя, хранения заказов, и планирование доставки дронами. Также были рассмотрены
юридические ограничения работы предложенной системы.
Ключевые слова: мультикоптер, дрон, доставка, клиент-серверная архітектура, RSA, APM, HTTPS, Mission Planner.
Moroz B., Antipov A., Zhuravlev V. Automated system for the delivery of medical supplies using unmanned aerial
vehicles (multicopter) at the request of the consumer. The concept of medical supplies delivery system using unmanned aerial vehicles
is presented. The architecture of the system of automatic dispatching orders from the consumer, storage of orders, and scheduling delivery
by drones are proposed. The legal limitations of the proposed system were also considered.
Keywords: multicopter, drone, delivery, client-server architecture, RSA, APM, HTTPS, Mission Planner.
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