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За результатами конференції будуть видані тези доповідей в електронному збірнику  

Робочі мови: українська, англійська, російська 

Для участі у роботі конференції необхідно  

до 15 вересня 2019 року: 

 

1) зареєструватися за посиланням https://forms.gle/3GBxPvJ23181uBtr6  

2) надіслати на електронну адресу confer.chnut@gmail.com такі матеріали: 

- електронний варіант доповіді. Тема та назва файлу повинні відповідати прізвищу 

першого автора матеріалів (Іваненко_тези); 

- у темі листа прохання зазначити назву напряму 
 

Відповідальність за матеріали, наведені у публікації, несе автор. 

Редакція розглядає надходження публікації як згоду дописувача (ів) щодо передачі авторського 

права на використання твору (тиражування, розповсюдження т. ін.). 
 
 

ВИМОГИ  ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 Обсяг тез – до 3-х сторінок. 

 Формат А4 (210×297 мм). 

 Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм. 

 Шрифт: Times New Roman (кегль 12), абзац 1 см, вирівнювання по ширині, одинарний інтервал. 

 Усі списки проставляються у ручному режимі. 

 По центру: назва тематичного напряму конференції. 

 Нижче по центру – прізвище, ініціали автора напівжирним шрифтом, далі науковий ступінь, учене 

звання; нижче курсивом – повна назва організації (закладу), місто, країна;  

для студентів: вказати – студент(ка), курс, група, нижче – прізвище, ініціали наукового керівника, 

далі – науковий ступінь, учене звання; нижче курсивом – повна назва організації (закладу), місто, 

країна. 

 Назва тез – через рядок великими літерами напівжирним шрифтом по центру сторінки. Далі через 

1 рядок – основний текст з вирівнюванням по ширині. 

 Рисунки, схеми, діаграми повинні бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.  

 Через один рядок після основного тексту наводиться список використаних джерел 9 кеглем 

напівжирним шрифтом по центру сторінки. 

 Посилання в тексті на джерело наводиться у квадратних дужках. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ВИНУВАТЦЯМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА І 

ПРИТЯГНЕННЯ ЇХ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

  

Текст…[1]. 
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