
Інформаційне повідомлення 

 

У травні 2022 р. заплановано видання збірника наукових праць студентів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в  

«Студентському науковому віснику». Статті подавати до 1 квітня 2022 р.  

відповідальним за  наукову роботу студентів на факультетах. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

У СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ВІСНИКУ 
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 
 

1. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовувати 

перед заголовком статті окремим рядком у лівому верхньому куті. Індекс УДК 

визначає автор. 
2. Ім’я та прізвище автора (авторів) статті. 
3. Назву статті подавати українською мовою великими літерами 

симетрично до тексту. 

4. Під назвою статті в дужках малими літерами вказати рівень вищої 

освіти, курс, факультет, через інтервал – науковий ступінь, учене звання, ініціали 

та прізвище наукового керівника.  

5. Анотацію й ключові слова подавати мовою статті. Шрифт Times New 

Roman – 12 пт, курсив. Зразок: 
 

 

Ірина ВИШЕНСЬКА 
 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СИМВОЛІЧНОЇ СИНЕКТИКИ (МЕТОД 

ТРВЗ) У ПРОЦЕСІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
 

(студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

факультету педагогіки, психології та мистецтв) 
Науковий керівник – кандидат філологічних  наук, доцент Жигора І. В.  

 

У статті обґрунтовано важливість та особливості використання в освітньому процесі 

теорії розв’язання винахідницьких завдань як засобу формування мовленнєвих уявлень молодших 

школярів і використання методів символічної синектики в процесі мовленнєвого розвитку дітей. 

На основі аналізу праць науковців визначено завдання технології та наведено способи її 

впровадження в дошкільне виховання й навчання дітей. 
Ключові слова: технологія розвитку, теорія розв’язання винахідницьких завдань, символічна 

синектика, мовлення дитини, методи ТРВЗ. 
 

6. Основний текст розміщувати далі через один рядок. Цитування й 

посилання на використані джерела мають відповідати загальним правилам на зразок 

[1, с. 35], або [1; 2; 5 та ін.]. 
7. Через 1 рядок після основного тексту статті по центру друкувати 

«Бібліографія» та за алфавітним порядком, або за порядком посилання подавати 



бібліографічний апарат, оформлений відповідно до вимог державного стандарту 

(ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні вимоги та правила складання»). 

8. Текст статті має містити такі елементи:  
Постановка проблеми.  
Аналіз досліджень і публікацій.  
Мета статті.  
Виклад основного матеріалу (результатів) дослідження.  
Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

 

Статті подавати в повністю підготовленому варіанті до публікації в одному 

примірнику з підписом автора та наукового керівника. Обсяг – 4-5 повних сторінок, 

через 1 інтервал, розмір шрифту – 12 Times New Roman. Поля: угорі – 20 мм, знизу – 

20 мм, ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм; абзац – 1,25. 
Окремо подавати електронний варіант статті у форматі Microsoft Word 97-2003. 
Відповідає за зміст, стиль, дотримання правил орфографії та якість 

комп’ютерного оформлення науковий керівник студента. 
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