
Оголошення
Запрошуємо студентів та вчителів математики взяти участь у виданні  наступного 

випуску науково-методичного збірника «МЕТОДИЧНИЙ ПОШУК».
Видання збірника планується на тему: «ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ». 
Вимоги до оформлення статей:

1. Текст статті підготовлений в редакторі MS Word 2010-2016, з розширенням *.docx.
2. Формат сторінки А4.
3. Параметри сторінки: поле зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 2 см, справа – 2 см. 
4. Шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
5. Відступ на абзаці – 1,25 см. 
6. Текст друкується без табуляцій і перенесень, вирівнювання по ширині.
7. Рисунок має бути розміщений по центру з форматуванням «у тексті», займати 

четверту частину сторінки. Скановані рисунки не приймаються! (Елементи рисунка 
потрібно групувати).

8. Усі формули обов’язково набирати в редакторі формул MathType.
9. На окремому аркуші паперу слід подати інформацію про автора статті: Прізвище, 

ім’я, по батькові (повністю), курс, група, номер мобільного телефону, прізвище та 
ініціали наукового консультанта. 

Вимоги щодо розміщення тексту статті: 
1. По центру вказати повністю ПІБ авторів (шрифт напівжирний, курсив).
2. У наступному рядку вказати курс та спеціальність /місце роботи, посада.
3. Нижче, через рядок, НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, шрифт напівжирний).
4. Нижче, через рядок, текст статті за такими пунктами (шрифт напівжирний):

▪ Вступ. 
▪ Мета статті. 
▪ Виклад основного матеріалу.  
▪ Висновки. 

5. Нижче, через рядок, по центру пишеться слово Література (шрифт напівжирний). У 
посиланні на літературу використовується порядковий номер зі списку літератури, 
наприклад: [5].

6. Після літератури, через рядок, потрібно написати анотацію (3-4 рядки) та ключові 
слова (2 рядки) українською мовою. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та 
пронумеровані. 
Рецензенти статей: наукові керівники дипломних робіт.

Для участі у виданні збірника необхідно до 15 листопада 2021 року подати 
відкоригований та відредагований текст статті обсягом 4-6 повних сторінок, та сплатити 
внесок на публікацію збірника у розмірі 150 грн.



Текст статті (з підписом рецензента) та її електронний варіант слід передати 
лаборанту кафедри алгебри і методики навчання математики Тютюнник Діані Олегівні 
(097 59 12 550). 


