
Вимоги до оформлення статті 

для публікації у  

збірнику наукових праць 

 «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення 

професійної підготовки майбутнього вчителя» 

 

Для публікації статті потрібно направити до редакційної колегії в 

електронному вигляді: 

 статтю до збірника праць; 

 довідку про автора (для кожного співавтора окремо). 

Статті повинні бути виконані українською мовою (в форматі MS Word for 

Windows). Обсяг статті – 3-6 повних сторінок. 

 

Текст статті повинен мати такі параметри форматування: 

Розмір аркуша – А4 (21,0 см х 29,7 см); 

Орієнтація – книжна; 

Поля:   всі  по 2 см;  

Шрифт –  Times New Roman, розмір 16 пт; 

Вирівнювання – за шириною 

Перший рядок – відступ 1 см 

Міжрядковий інтервал – одинарний. 

Назва статті друкується прописними напівжирними літерами посередині 

першого рядка. На наступному рядку (по центру) маленькими літерами – 

ініціали та прізвища авторів (в алфавітному порядку). Далі, через один рядок 

друкується текст статті. 

Посилання на джерела даються у квадратних дужках. Перелік посилань 

має назву «Література:», яка наводиться з абзацу напівжирним шрифтом в кінці 

основного тексту через один рядок. Літературні джерела оформляються 

відповідно до вимог ВАК. 

До рисунків, схем слід надати підписи. Підпис оформляється курсивом. 

Файл із вмістом статті має назвою прізвище авторів, наприклад, 

Ivanenko.doc, файл із відомостями про автора – Ivanenko_info.doc 

Формати файлів: MS Word (6.0, 97, XP, 2003, 2007).  

Після отримання та розгляду матеріалів редакційна колегія інформує авторів 

про прийняття та узгоджує виправлення. 

  

  



Приклад оформлення статті: 
 

ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ВЕБ 2.0  

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

К.П.Авраменко, С.І.Іваненко  

 

Розвиток інформаційного суспільства передбачає певні зміни у сфері 

освіти, її реформування….  

…. 

 

Література: 

1. Пєхота О.М. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. 

Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін./ За ред. О.М. Пєхоти. – К.: 

А.С.К., 2004.  

2. Білоусова Л.І. Дидактичні функції електронних навчальних ресурсів для 

молодших школярів [Електронний ресурс] /Л.І.Білоусова, Н.В.Олефіренко 

//Інформаційні технології і засоби навчання.– 2012. – Том 32.-№ 6. – Режим 

доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/760/570 

 

Приклад оформлення підписів під рисунками, схемами (курсивом, без крапки в 

кінці): 

 

Рис.1. Взаємозв’язок компонентів самоосвіти 

Схема1. Цикл засвоєння нового досвіду в ході аналізу конкретної ситуації 

 

Приклад оформлення довідки: 

Довідка про автора 

Прізвище ______Авраменко_______________________________ 

Ім’я   _________Клавдія___________________________________ 

По батькові _______Петрівна_______________________________ 

Посада ____студентка 2 курсу фізико-математичного факультету_ 

Телефон __ 9876543,  0671234567_ 

Електронна скринька: ___ivanenko@ukr.net____________________ 

 

mailto:___ivanenko@ukr.net____________________

