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ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
Інформаційний лист
Шановні колеги!
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України оголошує
прийом статей до чергового випуску збірника наукових праць «Проблеми сучасного
підручника», який буде виданий до науково-практичної конференції Інституту педагогіки
НАПН України (травень 2018 р.).
До збірника приймаються статті, які присвячені проблемам:
 теорії сучасного підручникотворення;
 особливостям підручникотворення в галузях певних шкільних дисциплін;
 теорії й практиці створення й використання електронних засобів навчання;
 ефективному досвіду використання навчальної продукції;
 проблемам підручникотворення у вищій школі.
Видання є фаховим з педагогічних наук, входить до наукометричних баз Index
Copernicus, РИНЦ, індексується Google Scholar, має ISSN, є рецензованим.
Статті, зміст і структура яких не відповідають вимогам,
не розглядатимуться!
На електронну адресу редколегії журналу nauk_org_undip@ukr.net слід надіслати
(обов’язково вказати тему електронного листа «Стаття до ПСП»):
1. Електронну версію статті у форматі rtf, оформлену згідно із вимогами (див.
нижче). Назва файлу: прізвище автора_стаття.rtf
2. Відомості про автора, що включають: Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю),
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, коло наукових інтересів, основні
науково-педагогічні здобутки, поштова адреса, контактний телефон та електронна адреса.
Цю інформацію потрібно подати також російською та англійською мовами. Назва файлу:
прізвище автора_відомості.doc.
3. Авторам, які не мають наукового ступеня, слід подати електронну версію (скан
або фото) рекомендації до друку статті у журналі від профільної лабораторії або кафедри
(витяг з протоколу) чи наукового керівника, засвідчену печаткою установи. Назва файлу:
прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf).
До розгляду приймаються статті, написані українською, російською або
англійською мовою, відредаговані та оформлені згідно вимог, які ставляться до фахових
наукових статей («Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК
України» Постанова Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 15.01.2003 р. №705/1 (Бюлетень ВАК України, №1, 2003, с. 2).
Вимоги до статей:
Текст статті повинен відповідати вимогам МОН України, згідно з якими
обов’язковими є такі структурні елементи:
На першій сторінці зверху справа розміщується УДК, наступний рядок
(вирівнювання по центру) великими літерами назва статті, після цього через рядок
(вирівнювання по центру) ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання,
місце роботи, посада, e-mail. З наступного рядка – анотація та ключові слова
українською мовою (анотація - приблизно 600-800 символів; ключові слова - від 3 до 8
термінів, розділених знаком «;»).

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та
практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї
проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.
Список літератури. Список літератури подається під назвою Література.
(Нумерувати джерела за абеткою, не використовуючи функцію «Список».) Оформлюється
список літератури за останніми вимогами МОН України (Бюлетень ВАК України. – 2009.
– № 5. – С. 26–30; Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 11. – С. 11–19).
Список літератури подається також в романському алфавіті (латиницею) (зразок
подано нижче). Транслітерований латиницею список використаних джерел: підзаголовок
«References»
Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:
–
для джерел українською мовою – «Стандартна українська
транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport);
–
для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc ).
В кінці статті розміщуються анотації та ключові слова російською (обсяг
півсторінки) та англійською мовами (обсяг 1 сторінка). На початку анотації слід подати
відповідною мовою: прізвище автора, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи, e-mail та назву статті.
Увага: анотація англійською мовою має бути розширена.
Її обсяг – 1 сторінка (формату А4).
Технічні вимоги:
Матеріал слід підготувати у форматі .rtf, розмір сторінки А4 (верхнє, нижнє і праве
поле – 2 см, ліве поле – 3 см), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman,
розмір шрифту – 14 кегль.
Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення
абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).
Текст вирівнюється по ширині.
В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).
В тексті між ініціалами та прізвищем, між ініціалами, в інших випадках, коли
неприпустимим є перенос між рядками, необхідно використовувати нерозривний пробіл
(комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл).
У статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів
тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.
Посилання давати за зразком [2, с. 45], [3, с. 5; 5, с. 67].
Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний
об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого
кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор) а також окремим файлом у
форматі jpg.
Матеріали друкуються мовою оригіналу. Редакційна колегія здійснює внутрішнє
рецензування статей, що готуються до опублікування, та приймає рішення («до друку»,
«на доопрацювання» або «відхилити»). Статті, які мають низький науковий рівень або
оформлені з порушенням вимог, не публікуватимуться. Не схвалені до друку статті
авторам не повертаються. Результат повідомляється авторові електронною поштою.

Публікація статей здійснюється за рахунок автора.
Вартість публікації – 45 грн. за одну сторінку.
Додатково оплачується переклад анотації з української мови на англійську (60 грн.)
та оформлення References (40 грн.)
(за необхідності, коли автор не подає зазначені матеріали у належному вигляді)
Оплата здійснюється лише після повідомлення про схвалення редакційною
колегією статті до друку.
За детальнішою інформацією звертатися до науково-організаційного відділу Інституту
педагогіки НАПН України:
Гораш Катерина Вікторівна – тел. (044) 481-37-72
Кришмарел Вікторія Юріївна – тел. (044) 481-37-67
Зразок оформлення статті:
УДК 37.013.3
ПІДРУЧНИК З ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ: ЯКИМ ЙОМУ БУТИ
М. І. Бурда,
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України
Постановка проблеми. Відбір змісту підручників з геометрії для старшої школи
набув особливого значення у зв’язку із запровадженням профільного навчання…
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема відбору змісту геометрії в
старшій школі та відображення його в підручниках досліджувалася відомими вченими,
методистами і вчителями математики (Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, Ю. І. Мальований,
О. І. Матяш, Є. П. Нелін, Н. А. Тарасенкова, В. О. Швець, М. І. Бурда, М. С. Якір та ін.)…
Виклад основного матеріалу. Підручник з геометрії для профільного рівня має
забезпечувати соціально ефективну геометричну освіту, достатню для успішного
вивчення інших, насамперед природничих, предметів і продовження навчання у вищих
закладах освіти за такими спеціальностями, які безпосередньо пов’язані з математикою,
або за тими, де математика відіграє роль апарату для вивчення закономірностей реальних
процесів і явищ…
Висновки та перспективи подальших досліджень. Компетентність виступає
результативно-діяльнісною характеристикою шкільної геометричної освіти…
Використані джерела
1. Геометрія : підруч. для 11 кл. загальносвіт. навч. закладів (академічний та
профільний рівні) / [М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць,
З. О. Сердюк]. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 304 с.
2. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и
экспериментального обучения / В. В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.
3. Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу : монографія / О. І. Локшина. – К. : Богданова А. М., 2009. – 404 с.
4. Профільне навчання: Теорія і практика : зб. наук. праць за матеріалами методолог.
семінару НАПН України. – К. : Пед. преса, 2006. – 200 с..
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