
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРОТКОЇ ДОПОВІДІ 

Під час кожної сесії коротких доповідей виступатимуть близько 10 доповідачів, і кожен доповідач 

матиме 5 хвилин для представлення найважливіших та найцікавіших деталей своєї роботи. Сесія 

коротких доповідей – це абсолютно новий формат для Симпозіуму, що буде проводитись цього року 

вперше. Такий формат дозволить науковцям навчитись чітко відповідати встановленим часовим 

рамкам та освітлювати лише ключові деталі своєї роботи. Крім того, короткі доповіді – це чудова 

можливість отримати досвід усних презентацій для тих, хто виступатиме вперше.  

Як проходить сесія коротких доповідей? 

Сесії коротких доповідей будуть проходити з понеділка по четвер, та триватимуть одну годину, тобто 

буде проведено чотири сесії за весь тиждень Симпозіуму. Під час кожної сесії виступатимуть близько 

10 доповідачів. У залі буде присутній модератор, який перед початком кожної сесії назве прізвища 

кожного доповідача в порядку виступу, щоб перевірити їхню присутність та готовність. Доповіді 

кожного учасника будуть попередньо завантажені на комп’ютер модератора. Модератор вмикатиме 

презентацію кожного доповідача та чітко слідкуватиме за часом. Доповідач виходить на місце виступу 

та через 5 хвилин, після завершення своєї доповіді, повертається в зал, очікуючи завершення сесії. На 

місце доповіді виходить наступний доповідач. Після завершення доповідей усіх учасників сесії, слухачі 

з аудиторії та експерти матимуть змогу задати запитання. На дискусію із залом буде виділено 20 хвилин.   

Як готувати презентацію? 

Під час створення презентації пам’ятайте, що Ви матимете лише 5 хвилин на доповідь. Вам не буде 

надано додаткового часу. Якщо Ви перевищите свій час, то скоротите час виступу наступного 

доповідача. Тому, рекомендована кількість слайдів – 5. Під час доповіді Ви матиме час на 

представлення себе та своєї установи, короткого вступу з висвітленням мети роботи, методів, основних 

результатів та коротких висновків. Будь ласка, підготуйте текст доповіді, який Ви будете озвучувати, 

завчасно та переконайтесь, що Ви не перевищуєте 5 хвилин.  

Бажано, щоб Ваша презентація містила якомога більше графічних зображень, та якомога менше тексту. 

Будь ласка, не читайте Ваші слайди. Ви можете їх використовувати, як план доповіді.  

Що потрібно робити до початку Сесії? 

Будь ласка, надайте Вашу презентацію організаторам до 26 березня включно. Всі доповіді будуть 

проглянуті рецензентами, а також буде надано переклад, якщо це потрібно. Всі презентації будуть 

представлені на 2 мовах (українською та англійською), оскільки у залі будуть присутні міжнародні 

експерти та учасники з інших країн. Будь ласка, прийдіть у залу проведення сесії коротких доповідей за 

15 хвилин до її початку, оскільки модератор буде проводити перевірку учасників та надаватиме коротку 

інформацію.  

Що потрібно робити під час Сесії? 

Будь ласка, займіть місце у перших 2-3 рядах, щоб Ви мали змогу швидко вийти на місце виступу. Після 

закінчення свого виступу, не покидайте, будь ласка, залу сесії, оскільки наприкінці всім учасникам 

будуть задані питання з аудиторії.  

 

У раз виникнення запитань, будь ласка, звертайтесь за адресою SWMP-Ukraine@Metabiota.com  
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