
  

 

02.02.2021 № 39                                                   На №_________  від ____________ 
 

                                                                                 Керівникам  

закладів фахової передвищої освіти 

 

Про підготовку збірника 

 

Відповідно до рішення Ради з виховної, спортивно-масової роботи та 

студентських справ (від 02.12.2020, протокол №1) та з метою впровадження в 

освітній процес сучасних підходів до формування гармонійно розвиненої 

особистості, пропагування педагогічного досвіду з виховної роботи в закладах 

фахової передвищої освіти в умовах адаптивного картину Науково-методичний 

центр ВФПО готує до друку збірник «Організація виховної роботи в ЗФПОпід час  

карантинних заходів» (методичні рекомендації) з досвіду роботи закладів фахової 

передвищої освіти за розділами: 

 проведення виховних заходів в ЗФПО; 

 організація роботи в гуртожитку; 

 організація роботи студентського самоврядування; 

 психологічна допомога учасникам освітнього процесу. 

Просимо вас до 1 травня п.р. подати кращі матеріали з досвіду роботи 

відповідно до вимог (додаток 1) на електронну адресу olxovuk@ukr.net  для 

розгляду редакційною колегією. 

 

З повагою 

Директор    Тетяна ІЩЕНКО 
 

 

 

 

Тетяна Ольховик 

+380501583589 



 

 

 

Додаток 1 

Вимоги до оформлення матеріалів з досвіду роботи 

 

Матеріал обсягом до 3-х сторінок має бути надрукований у текстовому 

редакторі Word 11.0–14.0 шрифтом «Times New Roman» 14 pt. Параметри 

сторінки стандартні – А4 (210х297 мм) – з полями: верхнє, нижнє, ліве – 20 

мм, праве – 30 мм. 

Міжрядковий інтервал – одинарний. Величина абзацного відступу 1,27 

см (під час оформлення не користуватися пробілами і клавішею Tab). 

Назву статті друкують прописними літерами (шрифт 12), вирівнювання 

по центру. З правого боку, під назвою доповіді, через один рядок – прізвище 

та ініціали автора, назву закладу освіти, адресу електронної пошти автора. 

Список посилань відповідно до бібліографічних вимог (ДСТУ 8302:2015) – в 

кінці тексту. Посилання на літературу наводять у тексті у квадратних дужках 

[3, с. 27]. 

Подані матеріали мають стисло відображати актуальність напряму роботи, 

основні результати та можуть бути доповнені уривками сценаріїв. Текст має 

бути відредагований науково, стилістично та технічно.  

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати 

надані матеріали, а також не друкувати матеріали, які не відповідають 

вимогам. 

 

 

Зразок оформлення тез 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВНИЙ 

ПРОЦЕС ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ВСЕБІЧНОРОЗВИНЕНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

 

Лозова І.С.,  

Закарпатський машинобудівний технікум 

e-mail: lozova@ukr.net 

 

 

 


