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Шановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь у 

VІІ Всеукраїнській науковій шкільній конференції  

«Крок у науку. Освітяни для ЗСУ» 

(10 лютого 2023 р.) 

 

форма участі – заочна 

 

Мета конференції – публікація результатів наукової і творчої діяльності 

школярів під керівництвом педагогів, обмін науковими результатами і 

досвідом, залучення школярів до науки та обміркований вибір майбутньої 

спеціальності. 

Мета народу України – перемога та відбудова вільної, квітучої, щасливої 

неньки України. 

Тому, Освітяни України – це окремий потужний фронт допомоги, 

виховання та навчання дітей. Разом ми сила, разом ми наближаємо перемогу, 

разом ми запалюємо вогники знань у кожній дитині. 

У конференції можуть взяти участь здобувачі освіти у співавторстві з 

педагогами або педагоги зі своїми власними науковими і творчими роботами. 

Після набору матеріалів буде виданий збірник статей у електронному 

вигляді. Кожен автор статей отримає сертифікат учасника конференції у 

електронному вигляді. Бережімо природу, обираємо електронні матеріали 

замість паперових!  

Всі матеріали будуть доступні на сайті www.globalnauka.com у розділі 

«Конференції» (з 10 лютого 2023 р.).  

 

Основні напрями конференції: 

Секція 1 – Природничі та географічні науки; 

Секція 2 – Сільськогосподарські, біологічні і хімічні науки; 

Секція 3 – Історичні та правознавчі науки; 

Секція 4 – Соціологічні, філологічні та літературознавчі науки; 

Секція 5 – Педагогічні та психологічні науки; 

Секція 6 – Економічні науки; 

Секція 7 – Фізико-математичні науки; 

Секція 8 – Комп’ютерні науки; 

Секція 9 – Золоте перо (творчі роботи); 

Секція 10 – Маленькі науковці (роботи учнів 1–4 класу). 

Мова конференції: українська, англійська (до секції 5). 

http://www.globalnauka.com/


Необхідні документи для публікації: 

Для публікації у збірнику необхідно за допомогою сервісу «Організатор 

конференцій» http://orgconf.com/ додати до 01 лютого 2023 року: 

– відомості про авторів (заповнюються у режимі он-лайн); 

– статтю, оформлену згідно з вимогами (зразок додається у кінці цього 

документа!!!); 

– квитанцію про оплату благодійного внеску для допомоги ЗСУ. 

Електронні матеріали будуть розіслані на вказані у заявці електронні 

пошти 10 лютого 2023 року. У разі не отримання поштою матеріалів (не 

активна пошта, не вірно вказана адреса, спам тощо) їх можна завантажити на 

сайті www.globalnauka.com у розділі «Конференції». Дата може бути змінена у 

разі проблем з електроенергією, але робота буде виконана! 

Якщо відправлення матеріалів виконано вірно, то стаття відразу 

з’явиться у списку «Подані матеріали» з поміткою «Обробляється». Якщо 

стаття не з’явилась – спробуйте повторити свої дії або зв’яжіться з 

оргкомітетом (контакти додаються). Не надсилайте статтю декілька разів, 

уважно перевірте її перед відправленням. 

 

Вимоги до оформлення статей  

(приклад додається у кінці цього документа!!!): 

1. Обсяг статті може складати: до 5 повних сторінок; 

2. Оформлення тексту: Всі поля – 2 см. Шрифт – Times New Roman, розмір 

– 14; міжрядковий інтервал – 1; вирівнювання по ширині; абзацний відступ –1 

см; орієнтація аркуша – книжкова. 

3. Списки нумеруються вручну (без допомоги автоматичного нумерування 

– це важливо!!!). Не використовувати для формування списку зірочок, 

квадратиків, кружечків, галочок та ін. Лише цифри, букви або знак «–». 

4. Рисунки: у тексті без обтікань (це важливо!!!) та обов’язково з назвами і 

посиланням у тексті. Рисунки це: графіки, схеми, діаграми, фотографії. 

5. У тексті не використовувати виділень жирним шрифтом або з 

підкресленням, допускається лише курсив. 

6. Стаття закінчується списком літератури, саме словами «Список 

літератури», а не як інакше. 

7. У статті НЕ можуть бути розміщені додатки. Всі таблиці та рисунки 

подаються у тексті. 

8. Зразок оформлення надано у кінці цього документа!!!. 

Статті, що оформлені з порушенням правил, будуть відправлені на 

доопрацювання.  

 

Розгляд і терміни публікації матеріалів 

Термін приймання заявок, текстів статей і квитанцій – до 01 лютого 2023 

року включно. Про отримання матеріалів і виконання вимог щодо їх 

оформлення редакція повідомляє автора протягом 3 робочих днів після 

отримання заявки і роботи. Розсилання електронних збірників конференції та 

сертифікатів відбудеться 10 лютого 2023 року.  

 

 

 

http://orgconf.com/
http://www.globalnauka.com/


Оплата 

Разом з матеріалами для публікації необхідно надіслати скановану (або 

чітке фото) копію квитанції про сплату благодійного внеску. 

Суму внеску визначає автор самостійно. Зібрані кошти будуть 

направлені на волонтерську діяльність «Освітян Кам’янського», які з 24 лютого 

підтримують наших захисників продуктами харчування, одягом, збирають 

кошти на придбання автомобілів та різних необхідних технічних засобів. Деякі 

замітки про роботу наших волонтерів доступні за посиланнями та QR-кодами. 
https://www.facebook.com/groups/osvityani.kamyanske/permalink/1353742182064879/  

 
https://www.facebook.com/uks.snab/posts/pfbid02WJGEyKM1AxT8McjyyQmXzSNPfA1e9UBaU

SsYcTeraixhzec75zHwMrk1bBNV2tQyl  

 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1800360540342322&set=a.119484865096573  

 
https://www.facebook.com/groups/osvityani.kamyanske/permalink/1338624046910026/  

 
https://www.facebook.com/groups/osvityani.kamyanske/permalink/1315690429203388/  

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/osvityani.kamyanske/permalink/1353742182064879/
https://www.facebook.com/uks.snab/posts/pfbid02WJGEyKM1AxT8McjyyQmXzSNPfA1e9UBaUSsYcTeraixhzec75zHwMrk1bBNV2tQyl
https://www.facebook.com/uks.snab/posts/pfbid02WJGEyKM1AxT8McjyyQmXzSNPfA1e9UBaUSsYcTeraixhzec75zHwMrk1bBNV2tQyl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1800360540342322&set=a.119484865096573
https://www.facebook.com/groups/osvityani.kamyanske/permalink/1338624046910026/
https://www.facebook.com/groups/osvityani.kamyanske/permalink/1315690429203388/


Для сплати через ПриватБанк (каса, термінал, Приват24): 

4149 4378 7001 3362 Василенко Інна Анатоліївна (заступник директора з 

науково-методичної роботи КЗ «Академічний ліцей №15» КМР.) 

 

Контактна інформація 

Телефон, Вайбер, Телеграм: +380667751286 – голова оргкомітету 

Василенко Інна Анатоліївна 

E-mail: editorial@globalnauka.com 

  

Зразок оформлення статті 

 

Прізвище та ім’я автора вказуйте повністю! 

 

Іванова Катерина,  

учениця 6-Д класу 

Василенко Інна 

учитель природознавства, к.т.н., доц. 

КЗ «НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – академічний 

ліцей №15» Кам'янської міської ради 

м. Кам’янське 

editorial@globalnauka.com 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШУМУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

Текст, текст, текст, текст….[1]. 

Дані досліджень наведені наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Дані досліджень 

    

    

 

Схема дослідження представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Схема досліджень 

 

Список літератури: (не більше 10 джерел) 

1.  

2.  

Для оформлення списку літератури користуйтеся документом: 

https://udhtu.edu.ua/nautehinf (пункт 2 - Методичні рекомендації щодо 

оформлення бібліографічного опису документів). 

mailto:editorial@globalnauka.com
mailto:editorial@globalnauka.com
mailto:editorial@globalnauka.com
https://udhtu.edu.ua/nautehinf
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/Bibliografichniy_opis.doc
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/Bibliografichniy_opis.doc

