
Пам’ятка авторові

Збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка 

та  Благодійного  фонду  імені  Антона  Макаренка  «Педагогічний  процес: 

теорія  і  практика»  друкує  статті  з  проблем  теорії,  історії  і  практики 

педагогічного  процесу,  дидактики,  методики  і  технології  навчання, 

психології,  науково-практичної  та  експериметальної  роботи  в  освітніх 

закладах різних типів та рівнів акредитації.

1. Стаття  повинна  відповідати  тематиці  збірника  й  сучасному  стану 

науки,  бути  літературно  опрацьованою.  Автор  статті  відповідає  за 

достовірність  і  вірогідність  викладеного  матеріалу,  за  належність  даного 

матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на 

них.

2. Обсяг статті – до 10 сторінок комп’ютерного набору.

3. Статтю  доповнюють  анотації  українською,  російською  та 

англійською мовами з  ключовими словами обсягом від  5  до  8  рядків,  які 

розміщуються  відповідно на  першій сторінці  після  назви  статті  (у  такому 

порядку:  українською,  російською  та  англійською  мовами)  з  ключовими 

словами без позначення свого прізвища та назви в перекладі та виділяють 

світлим курсивом. 

4. На першій сторінці статті у верхньому куті, зліва, автор проставляє 

відповідно  тематиці  своєї  статті  УДК;  прізвище  та  ініціали  розміщує 

праворуч.  В  нижньомуколонтитулі  (лише  на  першій  сторінці),  зліва  – 

копірайт (©), біля нього – прізвище з ініціалами, через кому – рік, в якому 

була подана стаття до друку.

5. Посилання  на  використані  джерела  оформлюються  в  квадратних 

дужках по тексту статті з  позначенням сторінок відповідно до вимог ВАК 

України.

6. Використані  джерела  (з  назвою  «література»),  подаються  в  кінці 

статті та повинні бути оформлені згідно вимог ВАК України.



7. Текст  статті  набирається  на  аркушах  білого  паперу  стандартного 

формату  А4,  кеглем  14,  через  1,5  інтервали  (30  рядків  на  сторінці)  з 

дотриманням таких розмірів полів:  верхнього,  нижнього і  лівого – 20 мм, 

правого – 10 мм. Загальна кількість ілюстрованого матеріалу і  таблиць не 

повинна перевищувати чотирьох. 

8. Таблиці  виконуються  згідно  з  вимогами  Держстандарту  і 

розміщуються у тексті  статті.  Ілюстрації  та  таблиці входять до загального 

обсягу статті.

9. Автор  подає  статтю  у  двох  примірниках  на  папері  та  на 

електронному  носії  і  підписується  на  звороті  останньої  сторінки  першого 

примірника. Цим він підтверджує, що всі дати, цитати, фактичні дані звірені, 

матеріал вичитано, тобто статтю підготовлено до видання. Статті,  подані з 

порушенням наведених вимог, редакційна колегія не розглядає.

До статті додаються такі супроводжувальні документи:

1. Дві рецензії підписані докторами або кандидатами (педагогічних чи 

психологічних)  наук  відповідно  до  напряму  статті,  завірені  круглою 

печаткою установ за місцем роботи рецензентів.

2. Інформація  про  автора  (прізвище,  повністю  ім’я  та  по-батькові, 

посада,  науковий  ступінь  і  вчене  звання,  домашня  адреса,  телефон, 

електронна адреса).

Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» 

видається з благодійною метою і розповсюджується безкоштовно. 

Для подання статті звертайтесь, 

будь-ласка, до НДЛ освітології за тел. 426-84-05;

e-mail: Ndl.osv@kmpu.edu.ua


