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До збірника входять оригінальні наукові статті (раніше ніде не опубліковані) 
теоретичного та експериментального характеру, у яких розкриваються актуальні проблеми 
професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників, удосконалення освітнього процесу 
у вищій педагогічній школі; обґрунтовується зміст, форми, методи та технології формування 
професійної компетентності майбутніх учителів; методика здійснення освітнього процесу у 
вищій школі; висвітлюються результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук. 

 

На сторінках видання публікуються матеріали за такою тематикою: 

 теорія та історія педагогіки вищої школи; 

 методика навчання у вищій школі; 

 професійна підготовка педагогічних кадрів за освітніми галузями; 

 підготовка педагогів в умовах інклюзії; 

 теорія і методика підготовки менеджерів освіти; 

 теорія і методика виховання майбутнього педагога; 

 зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів 
 

Періодичність видання: двічі на рік. 
 

Порядок розміщення матеріалу:  

 УДК; 

 ORCID; 

 Прізвище, ім’я автора (українською, російською, англійською мовами); 

 Вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора (українською, 

англійською мовами), e-mail; 

 Назва статті (українською, російською, англійською мовами); 

 Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані 

результати. Подається трьома мовами: українською, російською (500–600 

друкованих знаків з пробілами) та англійською (не менше 1800 друкованих знаків з 

пробілами включаючи ключові слова). 

 Ключові слова (8–10) українською, російською та англійською мовами. 
 

Структура публікації: 

Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці збірника та сучасному стану 

науки. Необхідним є дотримання вимог до наукових публікацій, визначених постановою 

Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/: 

 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 нерозв’язаних раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується авторська стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

 Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

 Список використаних джерел оформляється за правилами згідно ДСТУ 8302:2015. 

References оформлюється згідно міжнародного стилю АРА (зразок оформлення 

додається). 

 Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо скористатися сайтом 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php 

Для транслітерації російськомовних джерел пропонуємо скористатися сайтом 

http://www.translit.ru 
 

При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги: 

 Матеріал статті (обсягом 12–25 сторінок) подається в редакцію у вигляді 

електронного файлу: формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий 

інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 25 см, редактор Word, тип  

файлу RTF. 

 У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), 

тире (–), апостроф (’). 

 Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через 

кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні  

(зразок [4, с. 56]). 
 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несе відповідальність 

автор. Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового 

керівника або іншого фахівця з науковим ступенем. 
 

Усі статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка спрямована 

на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз 

переваг та недоліків матеріалів статті. Журнал підтримує політику одинарного сліпого 

рецензування (single blind-review).  

Після остаточного аналізу статті, рецензент надає рекомендації автору (публікувати 

статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що 

відповідальний секретар повідомляє автору електронною поштою. 

У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. 

Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки 

висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку вважається дата 

отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо 

доцільності й можливості опублікування статті. 

Незначні виправлення помилок стилістичного і пунктуаційного характеру вносяться до 

статті без узгодження з авторами. Суттєві виправлення узгоджуються з авторами. Редакційна 

колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей. 

У разі успішного рецензування статті і позитивної перевірки на академічну 

доброчесність необхідно надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати 

редакційного збору (1 сторінка – 50 грн.). 
 

До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: 

прізвище, ім’я та по батькові автора(ів), науковий ступінь, учене звання, посада та повна назва 

місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та індекс), контактні телефони,  

e-mail. 
 

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу: vrv.udpu@gmail.com. 
 

Детальну інформацію можна отримати за телефоном  

(04744)4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна) 

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
http://www.translit.ru/
mailto:vrv.udpu@gmail.com

