
ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТВОРЕННЯ ПОСТЕРУ 

 
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

1. Тільки ті учасники, чиї тези були відібрані командою рецензентів ПННР, матимуть можливість 

представити свої дані у вигляді постеру. 

 
Постерна сесія буде проходити в кінці кожного дня Симпозіуму. Автор, що представлятиме 

постер, повинен бути присутнім на постерній сесії.  

 

2. Фінальні версії усіх постерів повинні представляти дані англійською та українською мовами. 

Якщо Вам потрібна допомога з перекладом постерної презентації, будь ласка, завантажте 

його у Share Point таким же способом, яким Ви завантажували тези, не пізніше 26 березня 

2018 року. Ви можете знайти інструкцію із завантаження постеру у файлі під назвою «Share 

Point Instructions». Під час постерної сесії Ви можете представляти свої дані як українською, 

російською, так і англійською мовою. 

 

3. Усі постерні презентації (у робочому варіанті) повинні бути завантажені до Share Point не 

пізніше 26 березня 2018 року. 

 

 

 
 

СТРУКТУРА ПОСТЕРУ: 

 

Постер повинен містити наступні елементи: 

 

 Назва роботи 

o Назва повинна бути чіткою та відповідати змісту роботи. 

 Автори 

 

o Порядок зазначення авторів повинен відповідати міжнародним нормам FLAE (First-Last-

Author- Emphasis). Затвердження співавторів відбувається перед позначенням їх імен у 

тезах. 

 

o Інформація про авторів повинна включати їх прізвище та ініціали, науковий ступінь, 

установу та її відомчу приналежність. Потрібно також вказати контактну інформацію 

першого автора: назва організації, місто, адреса, телефон та електронна пошта.  

 

 Вступ 

o Обґрунтуйте актуальність Ваших досліджень, вкажіть мету роботи або інформацію про 

те, як виникло дослідження (наприклад, гіпотеза, відкриття чи основне питання).  

 Методи 

o Надайте описову інформацію про всі методи, що використовувались для проведення 

досліджень та отримання даних, представлених у постері. 

 Результати 

o Отримані дані, результати досліджень потрібно об’єднати, проаналізувати, додати 

статистичну оцінку.   

 Висновки 



o Підсумуйте всі дані та висновки, які, на Вашу думку, є важливими. Окресліть перспективи 

подальших досліджень.  

 

 Список використаної літератури 

 Подяка 

 

 

Зміст постерів повинен бути зрозумілим та легко читатися. Ви можете використовувати прості малюнки, 

схеми та таблиці для демонстрації даних. Застосовуйте чіткі, не перенавантажені та не складні таблиці, 

що стосуються теми. 

 

 

 

ЯК РОЗДРУКУВАТИ: 

 

Ви можете роздрукувати постер одним із способів: 

 Як один лист, використовуючи принтер великого розміру;  

 Як окремі листи (А4 або інші) на звичайному принтері, які під час Симпозіуму будуть прикріплені 

до дошки. 

Ви можете завантажити шаблон постеру із заданими розмірами на веб сайті ПННР - swmprogramua.com 

  

 

ЗА ДОДАТКОВОЮ ПІДТРИМКОЮ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА 

АДРЕСОЮ 
SWMP-Ukraine@Metabiota.com 
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