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УКРАЇНСЬКО-ТУРКМЕНСЬКОГО
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ
Запрошуємо до публікації результатів наукових
досліджень студентів та молодих науковців у збірнику тез,
в якому висвітлюються актуальні питання у галузях
соціально-педагогічних, природничо-математичних,
гуманітарних та економічних наук

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:




формат сторінки – А-4, редактор – Word;
тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, стиль –
звичайний;
 міжрядковий інтервал – 1,5;
 абзацний відступ – 1,25 см;
 вирівнювання тексту – по ширині;
 параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2,5 см;
 посилання у тексті наводяться за зразком (напр. [3, с. 16];
 таблиці – книжкової орієнтації, розмір шрифту – 12 пт. Слово
«Таблиця» друкується з вирівнюванням по правому краю
курсивом, під ним – назва таблиці напівжирним шрифтом з
вирівнюванням по центру;
 графічні об’єкти (схеми, графіки, рисунки) підписуються знизу
напівжирним курсивом з вирівнюванням по центру із
зазначенням номеру та назви (наприклад: Рис. 1. Назва рисунку);
 складні рисунки подаються згрупованими в один об’єкт;
 список використаних джерел оформляється згідно стандарту
бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та їхні наукові
керівники.

До 15 жовтня 2019 року (включно) необхідно:
1) подати довідку про автора;
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
ДОВІДКИ ПРО АВТОРА
Прізвище _________________________________________
Ім’я ______________________________________________
Курс _____________________________________________
Факультет ________________________________________
Повна назва закладу освіти__________________________
__________________________________________________
Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання)
____________________________________________________
Адреса ____________________________________________
Телефон ___________________________________________
E-mail _____________________________________________

2) надіслати на електронну пошту visnyk.ut@gmail.com тези
доповіді обсягом 3–5 сторінок українською мовою;
3) здійснити внесок за публікацію в сумі 190 грн (тільки
після прийняття тез доповіді до друку).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Ібрагімов Алланур,
студент ІІ курсу факультету фізики,
математики та інформатики
Науковий керівник: Іванов І.І.
кандидат педагогічних наук, доцент
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Однією з важливих умов формування згаданих компетенцій є
наявність цілого ряду особистісних якостей… (текст).
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