
Вимоги до тез 

у рамках ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною 

участю) «Неперервна освіта: актуальні дискурси» 

(15 -16 жовтня 2020 р., Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

 Формат А-4, усі поля − 2 см, шрифт Times New Roman, 14 кеглем, через 1 інтервал, 

вирівнювання по ширині аркуша, міжрядковий інтервал − 1, абзацний відступ від 

основного тексту – 1 см. Мова тез − англійська, польська, російська, словацька, 

угорська, українська. 

 Прізвище, ім’я та по батькові автора (по центру, шрифт напівжирний, прямий).  

 Науковий ступінь та вчене звання автора (по центру, шрифт прямий). 

 Посада та повна назва установи, місто і країна, де працює автор, електронна адреса 

автора (по центру, шрифт прямий). 

 Через один інтервал − назва статті великими літерами (по центру, шрифт 

напівжирний, прямий, без крапки в кінці назви). 

 Через один інтервал − текст тез − обсягом 2-3 повні сторінки разом з рисунками 

(чорно-білими), таблицями, списком використаної літератури. Редакція залишає за 

собою право вносити правки до тез, не змінюючи основного змісту. Відповідальність 

за зміст тез несе їх автор. 

 Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється 

згідно ДСТУ 8302:2015 (з прикладом оформлення можна ознайомитись тут − 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf). 

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового 

номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, 

с.2]. (від 3 до 5 джерел) 
 

Вартість публікації тез конференції − 100 грн. Вартість друкованого сертифікату 

участі в конференції − 20 грн. Сплата за публікацію здійснюється тільки після 

повідомлення автору про її прийняття до друку, автору додатково буде надіслано 

реквізити для здійснення сплати. Тези, обсяг яких перевищує 3 сторінки, сплачуються 

додатково з розрахунку 30 грн. за кожну повну (неповну) сторінку тексту, що перевищує 

ліміт. Отримання співавторами додаткових збірників та сертифікату участі в конференції 

відбувається при додатковій сплаті 120 грн. 

Друкований примірник буде розіслано авторам (за їх рахунок) «Новою Поштою» в 

грудні 2020 року, електронний − усім авторам в листопаді 2020 року. 
 

  

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf
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