
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 

Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради 

 

Інформаційний лист 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки та діяльності 

вчителя правознавства: досвід і проблеми». Захід відбудеться 2 грудня 2022 року у 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-

Подільський, вул. Огієнка, 61). 

 

Робота конференції планується за такими напрямами: 

– Теоретико-методологічні, методичні та змістовні аспекти підготовки вчителя 

правознавства у закладі вищої освіти; 

– Досвід викладання правознавчих дисциплін у ЗВО, який готує вчителів-

правознавців.  

– Теоретичні та практичні аспекти навчальної роботи вчителя правознавства. 

– Права людини у процесі здійснення виховної діяльності в закладах середньої та 

вищої освіти. 

– Російська агресія проти України в світлі права: наукові та дидактичні аспекти. 

– Досвід організації дистанційного навчання з правознавства. 

 

Для участі у роботі конференції необхідно подати оргкомітету такі дані: 

– місце роботи чи навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання, номер телефону; 

 

Форма участі у конференції:  

– виступ з доповіддю (до 15 хв.), виступ з повідомленням (до 5 хв.), публікація тез 

доповіді (дистанційна форма участі). Допускається участь у конференції в якості слухача.  

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні проведення конференції відбудеться 

дистанційно з використанням платформи Google Meet. Посилання буде надіслано на 

електронну пошту. Участь у конференції безкоштовна. За бажанням учасники зможуть 

отримати сертифікат. Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

 

ВИМОГИ 

до оформлення тез доповідей науково-практичної конференції 

 

Оргкомітет планує видання збірника тез наукових доповідей та матеріалів за 

результатами роботи конференції до початку її проведення, а тому просимо, до 22 

листопада 2022 року надіслати тези доповідей обсягом до 4-5 сторінок, формату А4 в 

електронному вигляді (формат docx) на електронну адресу revera2006@ukr.net. 

Контактний телефон: +380673804564 (Баженов Олександр Львович). 

mailto:revera2006@ukr.net


До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше. Автор 

несе особисту відповідальність за достовірність поданої інформації. 

Параметри сторінки: стиль «звичайний», розмір шрифту - 14, міжрядковий інтервал 

– 1.5, абзацний відступ – 1.25, вирівнювання - по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє - 

20, ліве - 30, праве – 15. Орієнтація сторінки – книжкова. 

Шапка тез: 

індекс УДК: шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, вирівнювання 

тексту по лівому краю. 

прізвище та ініціали авторів: розміщується через рядок після індексу УДК, шрифт 

Times New Roman, розмір – 14 пт, вирівнювання тексту по правому краю. 

науковий ступінь, вчене звання або посада, назва організації: розміщується через 

рядок після прізвища та ініціалів автора, шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, 

вирівнювання тексту по правому краю. 

назва тез: шрифт Times New Roman, напівжирний, прописними літерами, розмір 14 

пт, вирівнювання тексту по центру, розміщується через рядок після інформації про місце 

роботи (навчання) автора та його посади. 

Анотація: набирається з абзацного відступу 1,25 см, не більше 3 рядків, 

розміщується через один рядок після назви тез, шрифт Times New Roman, розмір – 12 пт, 

курсив, вирівнювання тексту по ширині. 

Ключові слова: набираються з абзацного відступу 1,25 см, розміщуються на 

наступному після анотації рядку, не більше 2-х рядків, шрифт Times New Roman, розмір – 

12 пт, курсив, вирівнювання тексту по ширині. 

Основний текст розміщується через один рядок після ключових слів, набирається з 

абзацного відступу 1,25 см, шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, вирівнюється по 

ширині. 

Текст тез повинен містити: 

 постановку проблеми; 

 виклад основних матеріалів дослідження, який завершується обґрунтованими 

висновками; 

 список використаних джерел, що оформляється шрифтом Times New Roman, розмір 

– 14 пт,  в алфавітному порядку з дотриманням вимог стандарту бібліографічного 

опису документів ДСТУ 8302:2015. 

Після списку використаних джерел просимо Вас подати інформацію про 

автора/авторів, які включають у себе прізвище, ім’я та по-батькові, місце роботи/навчання 

та номер телефону для контактів, e-mail. 

 

УДК 488.32 

Бережняк І.Ф. 

Вчитель історії НВК №39 

м.Тернопіль 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ВЧИТЕЛЯ ПРАВОЗНАВСТВА 

Анотація 

Ключові слова: 

 



Виклад основних матеріалів дослідження, який завершується обґрунтованими 

висновками 
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5. … 

 

 

 

Бережняк Іван Феодосійович, вчитель історії Навчально-виховного комплексу 

№39 з поглибленим вивченням англійської мови, м. Тернопіль. Тел. +380670000001, e-

mail: revera2006@ukr.net 

 


