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Загальна інформація  

Основні питання, що пропонуються для обговорення: 

- вплив війни на психологічний стан здобувачів освіти; 

- дистанційне навчання: проблема соціалізації здобувачів освіти. 

Форми участі: дистанційна (приєднання до зум-конференції з виступом 

чи без), заочна (надсилання тез). Мова для виступів та тез – українська. 

Регламент виступу – 7 хвилин без врахування запитань.  

Всі учасники конференції, дистанційної та заочної форм,  подають тези 

для опублікування у збірці, що виходить у вигляді електронного видання та 

отримають сертифікат (0,1 кредита ЄКТС). Участь у будь-якій формі 

безоплатна. 

Заявки подаються у гугл-формі: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ykIT32SUFvqSze59FKz6iSPf

GkpPOiZFxeKfYT8fLQwmAw/viewform?usp=sf_link  

Тези та посилання на медіа-файли (для дистанційної форми) після 

заповнення заявки учасника необхідно надіслати на електронну адресу 

taran.marina.nmc@gmail.com . Разом із тезами в електронному вигляді 

потрібно надіслати їх скан із підписами всіх авторів у кінці документа, чим 

підтверджується згода на публікацію та відповідальність за зміст матеріалу. 

Оргкомітет може просити авторів відредагувати текст тез та відмовити в 

участі у разі невиконання цього прохання.  

Термін подачі заявок, тез та медіа-файлів до 21 жовтня 2022 року. 
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Вимоги до оформлення тез 

Обсяг тез – до двох аркушів А5 згідно із шаблоном, що додається 

окремим документом. Мова – українська. 

Для оформлення текстів використовується гарнітура Times New Roman 

та шрифт розміром 12 друкарських пунктів.  

При оформленні текстів міжрядковий інтервал має становити – 1, для 

абзаців у тексті відступ становить 125 міліметрів. 

Тези повинні мати такі поля (міліметрів): 

30 – ліве; 

10 – праве; 

20 – верхнє та нижнє. 

Для позначення інтервалу значень ставлять три крапки.  

Позначення фізичних величин не можна відривати від значень цих 

величин, а ініціали – від прізвищ,  тобто не можна переносити в наступний 

рядок. У таких випадках використовують «нерозривний пробіл» (поєднання 

клавіш shift + ctrl + пробіл). Якщо назва тез розміщується більш як на одному 

рядку, то в кінці кожного рядка, крім останнього, ставиться «м’який перенос» 

(поєднання клавіш shift + еnter). 

Календарну дату треба виражати роком, місяцем та днем місяця: 2020-

03-14. 

Файл не повинен містити зайвих знаків та недрукованих символів. Для 

цього необхідно в меню включити режим недрукованих символів ( ) та 

видалити усі зайві. Забороняється вручну ставити відступи, абзаци, порожні 

рядки. Вони з’являються автоматично відповідно до стилю елемента. 

У наданому Вам файлі приведені приклади вживаних у тезах видів 

подання матеріалу: текст тез, рисунки, та таблиці. Види матеріалу можливо 

виконати у вигляді різних стилів.  

Перелік стилів наступний 

Назва стилю Вид матеріалу 

Автори П.І.Б. авторів тез 

Посади авторів Посади авторів тез 

Назв. тез Назва тез 

Текст тез Текстовий матеріал тез  

Рис.  Рисунки та підрисунковий текст 

Назв. табл. Назва таблиці 

Текст табл.  Вміст таблиці 

Підзаголовок, Література Підзаголовок або перелік посилань 

 



Якщо у тезах відсутня одна з форм подання матеріалів, то її видаляють. 

Матеріал вставляють у файл по частинах окремо (П.І.Б. авторів, Назва 

тез, і т.і.) при цьому необхідно у параметрах вставки вибрати «Зберегти 

стилі кінцевого фрагменту». Або після того, як вставити весь матеріал, 

призначати кожній частині окремо стиль, що відповідає даному фрагменту. 


