
пленарному чи секційному засіданнях); 

 надіслати тези для розміщення в Е-збірнику матеріалів конференції. 

 

Робота конференції передбачає проведення пленарного та секційних засідань 

в режимі онлайн.  

Загальний доступ до трансляції буде відкрито на ютуб-каналі БІНПО за 

посиланням:  https://youtu.be/HMvELu_5OEQ.  

Учасникам конференції посилання для підключення та інструкцію буде 

надіслано 18 травня 2022 року. 

Тези доповідей учасників будуть розміщені в Е-збірнику матеріалів 

Усеукраїнської студентської науково-практичної конференції.  

Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на 

розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. 

Матеріали розміщуються в авторській редакції.  

Учасники конференції, які взяли участь у конференції з доповідями або 

надіслали матеріали до Е-збірника, отримають сертифікат учасника та 

електронний збірник матеріалів Усеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції. 

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати до 

15.05.2022 на електронну адресу: kafpppo@ukr.net з приміткою: «До участі у 

Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції»  

 

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 мова – українська, англійська, польська; 

 обсяг тез може бути в межах 3-5 стор. машинописного тексту; 

 текст має бути оформлений у форматі Microsoft Word 98-2003 (*.doc); 

 параметри сторінки: усі поля 2 см.; розмір сторінки – А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

стиль «нормальний» («звичайний»), міжрядковий інтервал – 1,5 см., абзацний відступ – 1 см. 
Текст друкується без переносів; 

 у верхньому лівому куті вказується УДК; 

 на першому рядку в правому куті друкуються напівжирними літерами прізвище, 

ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто; 

 на наступному рядку – назва тез доповіді (відцентрована, великими напівжирними 

літерами); 

 через один рядок – основний тезовий виклад; 

 таблиці в тексті мають бути виконані у Word; 

 ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок повинен мати 
підпис, таблиця – заголовок (оформлені курсивом); 

 ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію; 

 вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками 1,5, 

відступи не допускаються; 

 посилання в тексті публікації на використані джерела оформлюються в квадратних 

дужках, де першою цифрою позначають номер літературного джерела в списку 

використаних джерел, а другою – сторінку, з якої запозичено цитату, наприклад [15, 457], 

 примітки (виноски) робляться автоматично; 

https://youtu.be/HMvELu_5OEQ

