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 ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:  
 При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для 
друкованих праць і вимог МОН України. Наукові статті мають містити такі 
необхідні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:  
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями;  
• бажано: аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття;  
•  мета статті;  
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих результатів;  
• висновки з дослідження. 
 
 Статті подаються  українською мовою 
      Загальний обсяг статті – від 5 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 
14, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25. 
       Поля: ліве –2см ; праве –1,5см ; верхнє –1,5см нижнє; верхнє –1,5см . 
 На початку статті необхідно зазначити дані про автора (ПІБ; якщо є –  
наукове звання, посаду; назву гуртка) – праворуч, абзац одинарний. 
       Через рядок –  назву статті великими літерами напівжирним шрифтом.       
Через рядок – анотацію курсивом(4-6 рядків) 
 Ключові слова (напівжирним шрифтом) – 5-8 слів. 
 Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в 
порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід 
дотримуватися вимог МОН України  згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання» (додаток). 
 Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після 
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення 
рисунків і таблиць має бути чорно-білим.  
 У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід 
зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, 
згідно з переліком джерел [5, с.45] Список використаної літератури 
оформлюється під назвою „Література”. 
 
 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:  

Для опублікування статті у збірці науково-практичної конференції  
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості  до 15 квітня 
2023  року  надати матеріали згідно визначених вимог електронною поштою  
sokolenko.sdpu@ukr.net 



 
 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРЕЗЕНТАЦІЇЇ СТАТЕЙ ГУРТКІВЦІВ: 
 Презентація повинна бути виконана у программі Microsoft Power Point (далі 
MPP), та збережені у двох форматах pptx (MPP), та ppt (MPP 97-2003). 
 Час презентації – до 6 хвилин. 
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ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПІДЛІТКІВ 
 

Стаття присвячена аналізу проблеми емоційної саморегуляції 

підлітків.Визначені механізми саморегуляції, змістові особливості, 

структура та становлення у процесі діяльності. Представлено 

обгрунтовані засоби формування емоційної саморегуляції, прийомів регуляції 

емоцій. 
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