
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

 

Електронний варіант тез доповідей повинен відповідати таким вимогам: 

1. Назва файлу повинна складатися з прізвища автора та номеру тематичного напряму 

конференції  (наприклад, Петрів_1). 

2. Документ повинен бути виконаний у текстовому редакторі  MS Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, поля з усіх сторін по 20 мм, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 

1,25 мм, сторінки без нумерації та переносів, вирівнювання тексту по ширині. 

3. Список використаних джерел подається вкінці тексту та повинен бути оформлений 

відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. 

Загальні положення та правила складання»; посилання на джерело наводиться в тексті у 

квадратних дужках. 

4. Обсяг доповіді – до 3-х сторінок формату А4.  

5. Автори та їх наукові керівники несуть відповідальність за зміст і якість поданих 

матеріалів. Тези, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам, міститимуть плагіат чи подані 

пізніше встановленого терміну, розглядатися не будуть. 
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Активний розвиток глобалізації та модернізація системи освіти, що відбувається в 

Україні, висувають нові вимоги до підготовки фахівців, а також вимагають створення нових 

технологій, оновлення освітніх програм і використання інтерактивних методів навчання. 

Освітній процес має відповідати практичним потребам сучасних студентів і сприяти якісній 

підготовці майбутніх фахівців [1]. 
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