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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

ЗАПРОШУЄМО ВАС 

до участі в І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Сучасний освітній простір – досвід, пошук, результат», 

яка відбудеться 17-18 серпня 2022 року 

Напрямки роботи конференції: 

1. Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності 

2. Психологія: від теорії до практики 

3. Цифрові навички сучасного педагога 

4. Інноваційні ідеї та проєкти в освітньому процесі 

5. Актуальні питання дошкільної педагогіки 

Формат проведення конференції: дистанційний. 

 

Мова конференції: українська. 

 

Форми участі у конференції: 

• Публікація тез та доповідь (доповідач) 

• Публікація тез (учасник) 

• Слухач 

 

Електронний збірник тез доповідей протягом 15 днів після завершення 

конференції буде розміщено на сайті СумДПУ імені А.С. Макаренка та на 

сайті КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Роменської міської ради Сумської області за адресою https://romny-

prp.com.ua/?page_id=3715  
 

За результатами конференції буде видано сертифікати для доповідачів та 

посвідки для учасників. Участь у заході безкоштовна. 

https://romny-prp.com.ua/?page_id=3715
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Умови участі в конференції: 

1. До 01 серпня 2022 року заповніть електронну форму реєстрації, 

обов'язкову для участі у конференції 

https://forms.office.com/r/NtaUUC971E . 

2. До 01 серпня 2022 року надішліть тези доповіді (укажіть тематичний 

напрямок конференції) на поштову скриньку romny_prp@ukr.net 

 

За декілька днів до конференції ви отримаєте програму заходу та лінк на 

доєднання. 

 

Вимоги до оформлення тез 

У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), 

нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву 

тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез 

доповідей повинна мати такий вигляд: Petrov_tezykonf. 

 

Структура тез доповіді : 

• Вступ 

• Основна частина 

• Висновки 

• Список використаних джерел 

 

Технічні параметри: 
 

 

Формат тез 

електронний варіант тексту тез обсягом до 3 сторінок формату 

А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у 

редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з 

розширенням *doc, *rtf 

Поля ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см 

Шрифт тексту Times New Roman 

Розмір шрифту 

основного тексту 

(кегль) 

 
14 

Міжрядковий інтервал 1,5 

Абзацний відступ 

(новий рядок) 
1,25 см 

Вирівнювання тексту по ширині 

Нумерація сторінок не ведеться 

 

Малюнки та таблиці 

Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом; 

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. 

Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше 

https://forms.office.com/r/NtaUUC971E
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 основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій 

має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на 

альбомних сторінках не приймаються 

Формули 
повинні бути набрані за допомогою редактора формул 

(внутрішній редактор формул в Microsoft Word або MathType) 

Посилання на 

літературу 

посилання в тексті оформлюються у квадратних дужках за 

зразком [7, с. 11], де перше число означає порядковий номер у 

списку використаних джерел, друге – номер сторінки 

 

 

 

Джерела 

після тексту статті робиться однопорядковий відступ і подається 

ЛІТЕРАТУРА, оформлена відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015) «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 

правила складання». 

Приклади оформлення джерел 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlen

nyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf  

Примітка 
не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати 

заборону на редагування 

 

 

Відповідальність за зміст викладеного матеріалу несе автор тез. 
 

 

 

Зразок оформлення тез 

Петров С. М. 

учитель математики і фізики 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25 

 

 

 

Текст тез….. 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА 

ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гетьман А. П., Лозо В. І. Державно-правові проблеми подолання 

екологічної кризи в епоху глобалізації. Проблеми законності. Харків. 

2013. Вип. 123. С. 65–77. 

Контакти: 

Литвин Оксана Іванівна тел.:0960876769 

Хрокало Геннадій Анатолійович тел.:0973938873 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf

	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Роменської міської ради Сумської області
	«Сучасний освітній простір – досвід, пошук, результат»,
	Напрямки роботи конференції:
	Форми участі у конференції:
	Умови участі в конференції:
	Вимоги до оформлення тез
	Структура тез доповіді :
	Технічні параметри:
	Петров С. М.
	Контакти:

