








Додаток 1 
 

 

 

Інформація 

щодо кількості та термінів подачі до друку (безкоштовного) 

статей студентів / магістрантів 
 

Назва видання ПІБ 
Головного редактора 

Кількість статей, 

які редколегія 

може 

опублікувати 

безкоштовно 

Термін подання статей 

до редколегії 

Освітологічний 

дискурс 

(фахове видання) 

Огнев’юк В.О. – гол. 

редактор; 

Сисоєва С.О. – заст. гол. 

редактора 

16 до 01 січня 

до 01 липня 

Педагогічна освіта: 

теорія і практика. 

Психологія. 

Педагогіка 

(фахове видання) 

Огнев’юк В.О. – гол. 

редактор; 

Хоружа Л.Л. – заст. гол. 

редактора 

2* до 01 лютого 

до 01 червня 

до 01 жовтня 

Синопсис: текст, 

контекст, медіа 

(електронне фахове 

видання) 

Козлов Р.А. 20 до 28 лютого 
до 30 травня 

до 30 вересня 
до 30 листопада 

«Cхід» (фахове 

видання) 

Білецький В.С. – гол. 
редактор;  
Александрова О.С. – 

гол. редактор 

 

2 до 31 січня 
до 31 березня 
до31 травнчя 
до 31 липня 
до 30 вересня 
до 30 листопада 

«Освітологія» 

(фахове 

видання) 

Сисоєва С.О.  

 
 

2 до 30 серпня 

Літературний процес: 

методологія, імена, 

тенденції 

(фахове видання) 

Руснак І.Є. 3 до 01 лютого 
до 01 вересня 

Studia Philologica 
(фахове видання) 

Буніятова І.Р. 4** до 01 березня 
до 01 вересня 

Музичне мистецтво в 

освітологічному 

дискурсі 
(наукове видання) 

Олексюк О.М. 5 до 01 квітня 

Київські історичні 

студії 

(науковий журнал) 

Щербак В.О. 3 до 01 квітня 
до 01 березня 

Арт-простір 
(науковий журнал) 

Школьна О.В. 3 до 31 березня 

Інтегровані 

комунікації 
(науковий журнал) 

Горбенко Г.В. 6 до 20 березня 
до 20 вересня 

 
* – тільки для студентів у співавторстві з доктором (кандидатом) наук; 

** – для студентів і магістрантів у співавторстві з доктором (кандидатом) наук. 



Додаток 2 
 

 

Довідка 

про автоматизовану перевірку статті студента/магістранта Університету 

через систему “Антиплагіат” 

 

 
 

Прізвище, ім’я, по батькові автора 
 

_ 
 

 

Група, курс 

_ 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові співавтора (за наявності), науковий ступінь, 

вчене звання, посада   
 

 
 

 

_ 
 

 

Назва статті: 

_ 
 

 

_ 
 

 

Дата подання на перевірку 

_ 
 

 

 

 

У результаті перевірки роботи на плагіат встановлено, що у роботі: 

 оригінальність роботи    
 

 

 
 

Відповідальна особа       

(ПІБ) (підпис) 
 

“  ”  201  р. 



Додаток 3 
 

 

 

Інформація 

про кількість поданих до друку та надрукованих безкоштовно статей 

студентів/магістрантів Університету 

у  році 

 
 

Назва видання:   _ 

Гол. редактор:   _ 

Заст. гол. редактора:  _ 

 

До редколегії 
надійшло 

Відхилено Відправлено на 
доопрацювання 

Опубліковано 

   статті    статті    статті    статті 

Вказати ПІП 

студентів 
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