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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

 
Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Перші Данилівські читання», яка відбудеться 22 листопада 

2018 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. 
 

Напрями роботи конференції 
1. Науковий внесок В. В. Данилова в розвиток методичної галузі.  
2. Актуальні проблеми викладання української мови і літератури в 

середніх закладах освіти. 
3. Українська філологія на сучасному етапі розвитку науки.  

 

Для участі в конференції просимо до 15 листопада 2018 року 
надіслати на електронні адреси оргкомітету Nataliya1973@i.ua або 

yuriy_bondaren@ukr.net:  
1. Заявку учасника конференції (додаток 1). 
2. Електронний варіант тез (де вказати напрям роботи конференції). 

 
За результатами конференції буде підготовлено електронний збірник тез 

доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перші Данилівські 
читання». 

Вартість публікації тез: безкоштовно. 

Вимоги до оформлення тез: 
Обсяг тез – до 2 сторінок формату А 4 (разом із таблицями, переліком 

літератури). 
Якщо об’єм тез 2 сторінки, то література не повинна перевищувати 5 

пунктів. 

Технічні параметри:  
Електронна версія повинна бути сформована у вигляді файлу. Текст має 

бути складений у Microsoft Word (розширення *.doc, .docx).           
Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 pt. Поля: праве – 25 мм; верхнє, 

нижнє – 20 мм; ліве – 30 мм. Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзацний відступ –        
1 см. 

Тези починаються з індексу УДК у верхньому лівому куті першої 
сторінки тексту. 

Прізвище та ініціали автора – напівжирними літерами по лівому краю 
українською мовою. 

Навчальний заклад, місто – курсив, 14 pt.  
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Назва – напівжирний шрифт, кегль 14 pt. Друкується великими літерами 
українською мовою (вирівнювання по центру). 

Основний текст – нежирний, кегль 14 pt. 
Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера 

джерела та сторінки [7, с. 64] у підзаголовку «Література». 
Література розміщується після тез у порядку згадування або в 

алфавітному порядку. 
Нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл) ставиться обов’язково: 

 між ініціалами та прізвищем (В. Данилов); 

 після географічних скорочень (м. Київ); 

 між знаками номера (№) та параграфа й числами, які до них 
відносяться;  

 у посиланнях на літературу [14, с. 60]; 

 усередині таких скорочень: і т. ін.; 

 між внутрішньотекстовими пунктами й інформацією, яка йде після них, 
між числами й одиницями виміру (20 кг), а також датами (ХХ ст., 2002 р.); 

 схеми та малюнки в статті потрібно пронумерувати. Нумерація 
виділяється курсивом, назва малюнка – курсивом напівжирним; 

 слово «Таблиця» виділяється напівжирним шрифтом по правому краю, 
назва таблиці – по центру напівжирним курсивом. 

 

Зразок оформлення 

 

УДК 82.0  
Н. І. Сергієнко, 
студентка І курсу магістратури 
філологічного факультету 
спеціальності 014 Середня освіта  
(Українська мова і література) 
Науковий керівник: 
Ю. І. Бондаренко, 
доктор педагогічних наук, професор 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ШЛЯХ ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄПИСУ МИТЦЯ                       

ТА РОБОТА З БІОГРАФІЧНИМИ ФАКТАМИ                                                              

НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Орієнтовна структура тез 
1. Короткий вступ (актуальність теми). 
2. Мета роботи, постановка проблеми, її місце в загальному контексті 
дослідження (зв’язок із сучасними дослідженнями у відповідній галузі). 
3. Огляд різних поглядів на проблему в науковій сфері. 



4. Основні результати (сформулювати Ваші основні досягнення; 
зазначити, яку частину завдання виконано та яке значення цієї частини в 
загальному контексті завдання). 

5. Висновки й шляхи застосування дослідження. 
Варто пам’ятати, що тези повинні давати чітке уявлення про власне 

дослідження. 

 

Участь у конференції – безкоштовна.  

Кожен учасник, який надіслав тези доповідей, одержить електронний 

варіант програми та тез доповідей. 

Матеріали з методики навчання української літератури просимо 

надсилати на електронну адресу  

Бондаренку Юрію Івановичу: моб.: (068) 813-72-13. Е-mail: 

yuriy_bondaren@ukr.net. 

Матеріали з методики навчання української мови – 

Голуб Наталії Миколаївні: моб.: (068) 236-51-59. Е-mail: 

Nataliya1973@i.ua. 
 

Сподіваємося на співпрацю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1  

ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«ПЕРШІ ДАНИЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

22 листопада 2018 року, м. Ніжин 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника  

Курс навчання, факультет та група  

Назва навчального закладу  

Назва доповіді  

Назва секції  

Контактний телефон (мобільний)  

E-mail  

Форма участі в конференції  Публікація тез доповіді 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання та місце роботи 

наукового керівника 

 

 

 

 

 

  


