
Науковий відділ БДПУ приймає тези для публікації в збірнику наукових праць 
студентів Бердянського державного педагогічного університету. 

Студентам до 10 жовтня 2022 р. подати тези доповідей (обсяг до 2 сторінок) до 
деканатів. Деканати мають подати тези до 20 жовтня 2022 р. у науковий відділ БДПУ в 
електронному вигляді. 

Тези подаються до наукового відділу в електронному вигляді (файли групуються 
у такому порядку: папка “Назва факультету” – папки “Назви кафедр” – папки “Прізвища 
викладачів” – файли тез, названі за прізвищем студента). 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
1. Тези подаються у форматі А5 комп’ютерного тексту (файл типу “Microsoft 

Word 2003”) (*.doc). 
1.1.  Поля: всі – 1,5 см. 
1.2.  Абзац: – 1,0 см.  
1.3.  Шрифт: Arial, розмір шрифту 10. 
1.4.  Міжрядковий інтервал – одинарний. 
1.5.  Мова – українська. 
2. ЛОГІКА ВИКЛАДУ ТЕЗ: 
1. Актуальність. 
2. Ступінь досліджуваності проблеми. 
3. Мета і методи дослідження. 
4. Сутність дослідження. 
5. Основні висновки. 
3. По центру ім’я та прізвище автора (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАТИ), а рядком нижче 

без скорочень – курс, факультет, науковий керівник; через інтервал великими літерами 
по центру подається назва тез, шрифт напівжирний. 

4. Список літератури подається в кінці тез під назвою ЛІТЕРАТУРА (нумерувати 
джерела за абеткою). Кількість використаних джерел повинна бути не більше 3. 
Посилання на літературу в тексті робляться у квадратних дужках (перша цифра означає 
позицію цитованого видання у списку літератури, друга – сторінку) [2, с. 10].  
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