ВИМОГИ
до написання науково-методичних статей
збірника «Вісник науково-методичних досліджень»
Готуючи статтю до журналу, автори зобов‘язані дотримуватись таких вимог (Бюлетень
ВАК України – 2009 - № 5):
1.
Матеріали, що надходять до редакції, повинні бути викладені з максимальною
чіткістю.
a.
Структурно поданий рукопис наукової статті повинен вміщувати такі розділи:
Постановка проблеми, Аналіз досліджень та публікацій, Постановка завдання, Виклад
основного матеріалу дослідження, Висновки та перспективи подальших досліджень
(виділяються по тексту статті). У Вступі обґрунтовується актуальність та формулюється мета
проведених досліджень, визнається авторська оцінка попередніх досліджень з тематики. Виклад
основного матеріалу дослідження містить сутність отриманих оригінальних результатів
дослідження та обґрунтування нових явищ. У Висновках стисло підбиваються підсумки
проведених досліджень. Виклад матеріалу здійснюється від першої особи множини (ми, нами,
вважаємо, зробили тощо)
b.
Рукопис методичної статті повинен містити наступне: методичну доцільність
даної розробки, аналіз попередньо виробленого досвіду, розробка заняття у повному розгорнутому
вигляді, практичну значущість даної розробки, результати впровадження.
2.
До рукопису додаються анотації (українською та англійською мовами), в якій має
бути чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 6-8
рядків), а також ключові слова і фрази При викладені матеріалу слід дотримуватись норм сучасної
літературної мови та стандартизованої термінології, уникати необґрунтованого вживання
новотворів та жаргонів. Робоча мова журналу: українська, російська, англійська, німецька.
3.
До друку у Віснику приймаються статті – результати оригінальних наукових та
практичних досліджень, - які раніше ніде не друкувались (мінімальний обсяг – 5 А4,
максимальний -12 сторінок, включаючи список літератури, таблиці, графіки, схеми, ілюстрований
матеріал).
4.
У редакцію подається рукописний варіант статті, підписаний автором
(співавторами) та електронна версія статті.
5.
Рукопис готується за допомогою текстового редактору версії Microsoft Word 7.0 і
вище.
6.
Параметри сторінки: розмір паперу – А4 книжна орієнтація, всі поля – 2 см, шрифт
– Times New Roman, 14pt, міжрядковий інтервал – 1,5.
7.
Список літератури та використаних джерел укладається 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
(навчається) автор; посада, номер контактного телефону.
Приклад оформлення бібліографії (оновлені вимоги):
1.
Габа І. М. Освітнє середовище: соціально-психологічна парадигма/ І. М. Габа//Актуальні
проблеми психології : Наук. Праць Ін-ту психолгії ім Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д.
Максименка. – К., 2010. – Т. 7; вип. 22.- С.27 -31
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2.
Вербицкий А. А. Совершенствование педагогического процесса в вузе // Сов.педагог. 1986.
№ 6. С. 75—78
3.
Дерябо С. Д. Формирование ценностной ориентации воспитанников образовательных
учреждений /С. Д. Дерябо // Высшее образование в России. – 2007. – №3. – с. 34-38
4.
Иванов Д. В. Психолого-педагогические подходы к исследованию образовательной среды /
Д. В. Иванов //Мир психологии. — 2006. — № 4 (48). — с. 167—173
5.
Митина, Л. М. Психологическая диагностика эмоциональной устойчивости учителя
[Текст]: учеб.пособие для практ. психологов / Л. М. Митина. - М., 1992. - 59 с.
6.
Панов В.И. Психологические основы двух теорий обучения // Учителю о психологии
(Пособие для учителя) / В. И. Панов [Под ред. В.П. Лебедевой, В.И. Панова] - М., 1997. С. 55-89
7.
Рассказова, О. В. Саморазвитие личности студента в процессе обучения в вузе
[Электронный ресурс] / О. В. Рассказова. – Режим доступа: http://pn.pglu.ru/index.php?
module=subjects&func=viewpage&pageid=1970 Загл. с экрана.
8.
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 (навчається) автор; посада, номер контактного телефону.

Примітка: Редколегія Вісника залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають
вимогам. Матеріали назад не повертаються. Примірник Віснику автори забирають власноруч,
він не висилається поштою.
З повагою,
редакційна колегія Вісника
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