
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Факультет іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

запрошує до публікації у збірнику наукових праць студентів та молодих учених 

 

Вихід збірника планується у квітні 2018 р. 

 

Технічні погодження: 

Просимо надсилати матеріали обсягом від 4 до 8 сторінок у такому оформленні: 

- на аркушах формату А4, параметри сторінок – по 2 см; 

- перший рядок – ім’я та прізвище автора; 

- другий рядок - назва навчального закладу (жирний шрифт гарнітури Times New Roman, кегль 16, 

розташування по правому краю, міжрядковий інтервал - одинарний); 

- (через один рядок) заголовок друкується великими літерами, жирним шрифтом гарнітури Times 

New Roman, кегль 16, розташування по центру сторінки, міжрядковий інтервал – одинарний; 

- через один рядок з абзацу (1.25 см.) друкується основний текст статті (звичайний шрифт 

гарнітури Times New Roman, кегль 16, розташування по ширині, міжрядковий інтервал – 

одинарний, абзацний відступ – 1.25 см.); 

- через один рядок вказується перелік використаної літератури, оформлений згідно вимог 

відповідно до нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Слово 

ЛІТЕРАТУРА друкується великими літерами, жирним шрифтом гарнітури Times New Roman, 

кегль 16, розташування по центру сторінки, міжрядковий інтервал – одинарний; 

-  посилання у статті подаються таким чином: [6, 78], де перша цифра – це номер джерела, друга – 

номер сторінки. 

До друку приймаються лише ті статті, в яких є такі елементи: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними 

завданнями; 

- аналіз останніх джерел і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми; 

- формулювання цілей статті (постановка цілей); 

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

- висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 

Видання матеріалів здійснюється за кошт авторів. Вартість однієї сторінки – 30 гр. 

 

Контакти: 

Матеріали та кошти просимо передати до 5 березня  2018 року за адресою: вул. Садова 28, 

новий корпус УДПУ імені Павла Тичини, факультет іноземних мов, кафедра теорії та практики 

іноземних мов (405 ауд.)  Вінг Тетяні Олександрівні  

Телефон: 0963970558 

E-mail: janatcompany@mail.ru 


