
ДО ВІДОМА АВТОРІВ 
У збірнику студентських наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного 

університету імені академіка Степана Дем’янчука друкуються студентські статті, які 
містять нові теоретичні та практичні результати дослідження відповідно до спеціальностей, 
які опановують студенти. 

 
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТЕЙ 
Анотації друкується без абзацного відступу і повинні містити стисло і точно 

сформульовані: постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. 
Анотації подаються українською та англійською мовами. Обсяг анотацій українською та 
англійською мовами не менше 500 знаків (7-8 рядків). До анотації додаються 4-7 
ключових слів кожною мовою. 

Основна частина статті повинна відповідати вимогам МОН України до наукових видань 
та публікацій і обов‘язково містити такі структурні елементи: 1. Вступ  (постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями). 2. Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор та виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 3. 
Визначення мети та завдань дослідження (формулюється мета статті та визначаються 
завдання, які дозволяють її досягти); 4. Результати досліджень (виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); 
5. Висновки (висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання).  

Заголовки структурних елементів основної частини не друкують. Кожний структурний 
елемент (текст) друкують з абзацного відступу, виділяючи жирним шрифтом перші два-три 
слова першого речення.  

Список використаних літературних джерел (не менше 4) рекомендується подавати в 
порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Оформлення списку використаних 
літературних джерел здійснюється відповідно до вимог МОН України (ДСТУ 8302:2015). 
Посилання в статті на підручники та навчальні посібники не допускається 

Студентський збірник наукових праць МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука видається 
двічі на рік.  

Матеріали до чергового збірника  подаються до 15 квітня та 15 жовтня. 
Правила оформлення та подання статей: 

1. Статті повинні бути ретельно перевірені і відповідати нижче зазначеним вимогам. 
2. У збірник приймаються  статті  обсягом 6-10 повних сторінок  разом з рисунками, 
таблицями та списком літератури. Статті, в яких не дотримані нижче зазначені вимоги та 
рекомендований обсяг, до розгляду не  приймаються. 
3. У статті повинно бути зазначено науковий ступінь, вчене звання, прізвища та ініціали 
наукового керівника студента, який несе відповідальність за якість статті та дотримання 
цих вимог.  
Статті та копії квитанцій про оплату надсилається електронною поштою.  
4. Текстовий редактор – Word for Windows 6.0 або 7.0. 
5. Розмір аркушу: 148х210 (А5). 
6. Поля: верхнє, ліве, праве – 1.7 см, нижнє – 2.0 см. 
7. Пропонуються такі розміри шрифтів: 

– «Times New Roman». 
– для УДК – 10 кегль, великі літери, жирний; 
– для заголовку статті – 10 кегль, великі літери, жирний; 
– для прізвищ авторів – 10 кегль, жирний; 
– для назви організації і міста – 10 кегль, звичайний; 
– для анотації та ключових слів – 10 кегль, звичайний курсив; для слів «Анотація» та 

«Ключові слова» – 10 кегль, жирний курсив; 
– для заголовків розділів в тексті – 10 кегль, жирний; 
– для основного тексту – 10 кегль, звичайний; 
– для переліку джерел (слово «Перелік» не друкувати) – 9 кегль, звичайний; для нумерації 

джерел – 9 кегль, жирний. 
8. Текст  друкується через 1 інтервал  і  вирівнюється по ширині аркуша. 
9. Між УДК та прізвищами авторів, прізвищами авторів та анотацією, анотаціями на 
різних мовах, анотацією і основним текстом, основним текстом і переліком джерел 
робиться додатковий одинарний інтервал (потрібно додатково натиснути клавішу Enter).   



10. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см. 
11. УДК, прізвище(а) автора(ів) та назва статті вирівнюються по лівому краю сторінки. 
12. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка. Розмір 
формул такий: основний – 12; крупний індекс – 7; дрібний індекс – 5; крупний символ – 18; 
дрібний символ – 12. 
13. Додатково подаються окремими файлами рисунки. 
14. Перед і після таблиць, рисунків та формул робиться додатковий одинарний інтервал.  
15. Переноси в назві статті та тексті не допускаються. 
16. Анотація друкується українською та англійською мовами. 
17. Для сторонніх осіб додатково подається авторська довідка, в якій необхідно вказати 
номер мобільного телефону, номер та адрес «Нової пошти» для пересилки збірника. 

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія. 
Вартість публікації однієї сторінки – 40 грн. для сторонніх дописувачів та 20 грн. для 

студентів МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Оплата здійснюється після розгляду статті 
редакційною колегією та прийняття рішення про її друк.  

Статті, які  надійдуть з порушенням зазначених умов, редколегією розглядатися не будуть. 
Адреса редколегії: 33027, м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4, Міжнародний економіко-

гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука.  
Реквізити для оплати: МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, код. ЗКПО 24171048, розр. рах. 

26001060262893 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 3333391. Призначення платежу: за 
публікацію статті (вказати ПІП автора) у студентському збірнику наукових праць МЕГУ. 

Відповідальний секретар: Миськовець Наталія Петрівна, тел.067-873-72-03, E-mail: 
aspiranturamegu@gmail.com 

 
Зразок оформлення: 
 
УДК 372.881.1 
 
Іваницька В. П., ст. 5 курсу педагогічного факультету; науковий керівник – к.пед.н., 
доцент Мальцев Т. В. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука, м. Рівне) 
 
НОВІТНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 
 
Анотація. В статті досліджено історичний досвіт та сучасні методики викладання 

української мови в середній школі. Охарактеризовано основні новітні методики 

української мови та розкритої їх значення для середньої школи. Визначено ключові 

чинники, які впливають на засвоєння учнями матеріалу, отриманого ними під час уроку. 

Запропоновано інноваційні підходи для удосконалення процесу викладання української 

мови вчителями та покращення засвоєння матеріалу учнями.  

Ключові слова: українська мова, інноваційні підходи, учні, урок, засвоєння матеріалу.  
 

Українська мова є одним з найважливіших атрибутів нашої країни. Вона дозволяє не 
тільки повноцінно спілкуватися між собою всім жителям України, а сприймати 
національні мовні, культурні та образотворчі традиції, передані нам від попередніх 
поколінь. Тому, забезпечення якісного викладання української мови в середній школі є … 

Занепокоєність рівнем використання в нашій країні української мови зумовила значну 
кількість публікацій вітчизняних вчених на означену тематику. Свої праці цій проблемі в 
останні роки присвятили: …. 

Метою нашої статті є … 
Намагання України побудувати суверенну демократичну соціальну державу, вимагає 

формування у її громадян національно патріотичних почуттів, знання державної мови …  
Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновок, що …. 
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