ВИМОГИ
до підготовки науково-методичних статей
Збірника «ВІСНИК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу
До оформлення статей висуваються такі вимоги (Бюлетень ВАК України. – 2009. –
№ 5):
Матеріали, надіслані до редакції, повинні торкатися актуальної проблематики,
факти мають бути викладені з максимальною точністю.
Поданий рукопис наукової статті мусить бути структурований у такий спосіб:
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виокремлення
мети та основних завдань дослідження. Виклад основного матеріалу
дослідження. Висновки та перспективи подальших досліджень та містити УДК.
Рукопис статті з методики повинен містити: методичну доцільність задекларованої
розробки, аналіз попередньо набутого досвіду, розбудову заняття в розгорненому
вигляді, практичну вагомість напрацювання та результати впровадження.
До рукопису додаються анотації (українською та англійською мовами), у яких має
бути чітко сформульована основна ідея статті та стисло обґрунтована її
актуальність (обсяг 6-8 рядків), а також ключові слова та словосполучення. При
викладенні матеріалу необхідно дотримуватися норм сучасної літературної мови та
стандартизованої термінології, уникати позанормативних форм і конструкцій.
Робочі мови журналу: українська, російська, англійська, німецька.
До друку у Віснику приймаються статті – результати оригінальних науковометодичних здобутків, які раніше ніде не друкувалися (мінімальний обсяг – 5 А4,
максимальний – 12 сторінок, з урахуванням списку літератури, таблиць, графіків,
схем та ілюстрацій).
До редакції подавати рукописний варіант статті (з підписом автора чи авторів) та
електронну версію публікації.
Рукопис готується за допомогою текстового редактора версії Microsoft Word 7 і
вище.
Параметри сторінки: розмір паперу – А4 (книжна орієнтація), усі поля – 2 см,
шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5.
Список літератури та використаних джерел має бути укладений в порядку
цитування, де зазначається прізвище, ініціали автора, назва статті, журналу чи
книги, а далі: для періодичних видань – назва видання, рік, номер, сторінки; для
монографій – місце видання, назва видавництва, рік видання, загальна кількість
сторінок; для інтернет-джерел – чітка вказівка електронної адреси.
До статті додаються: короткі відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по
батькові; науковий ступінь, вчене звання, категорія, педагогічне звання, повна
назва установи, де працює чи навчається автор; посада, номер контактного
телефону.
Статті докторів наук друкуються безкоштовно.
Редакційна колегія залишає за собою право редагування та коректури поданих
матеріалів.
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