Шановні дописувачі Вісника,
однодумці та колеги!
Щиро
дякуємо
за
багаторічну
співпрацю з нами, за Ваш вагомий внесок у
розвиток видавництва України. Видавнича
справа завжди була і залишається основним
та універсальним засобом формування
інформаційного простору, реалізації та
збереженні науково-методичної спадщини.
Дякуючи Вам, Вісник, за майже десятилітню
діяльність,
став
актуальним
засобом
керування
педагогічною
освітою,
акумуляцією громадської думки в регіоні.
Саме Ваші дописи сприяють розвитку
інноваційного
потенціалу
педагогічних
працівників у регіональній освітній системі.
Разом з Вами ми спромоглись сформувати
єдиний колектив педагогів-дослідників, який
значно сприяє підвищенню креативного
освітнього рівня навчальних закладів
України.
Особливо зараз, коли українська
освіта знаходиться в стані глибокої реформи,
необхідно
зберегти
та
примножити
вітчизняні наукові здобутки, що від нас, у
свою чергу, потребує постійної, невтомної та
самовідданої
роботи.
Інтелектуальний
потенціал України є потужним ресурсом,
який здатний зробити її однією з передових
країн світу. Сьогодні тривають численні
дослідження, і, сподіваюсь, Ви, наші
педагоги-практики, науковці та здобувачі
освіти, зробите багато винаходів на благо
суспільства. Головне – працювати з
натхненням і задоволенням, ніколи не
забувати, що наш успіх завжди у наших
руках.
З повагою,
Головний редактор Вісника
Войцехівський К.Ф.

Dear authors and colleagues!
We sincerely thank you for your many
years
of
cooperation with
us,
for
your
important
contribution to the
development
of
Ukraine's
publishing house.
Publishing
has
always been and
remains the main
and
universal
means of information space formation,
realization and preservation of scientific and
methodological heritage. Thanking you, the
Bulletin, for almost a decade, has become an
important tool for managing pedagogical
education and the accumulation of public
opinion in the region. It is your posts that
contribute to the development of the innovative
potential of teaching staff in the regional
education system. Together with you, we have
been able to form a team of teacherresearchers, which greatly contributes to
improving the creative educational level of
Ukrainian educational institutions.
Especially now when Ukrainian
education is in a state of deep reform, it is
necessary to preserve and multiply the national
scientific achievements, which in turn requires
constant, tireless and dedicated work from us.
Ukraine's intellectual potential is a powerful
resource capable of making it one of the
foremost countries in the world. Numerous
studies are underway today, and I hope you, our
practitioners, scholars, and educators, will
make many inventions for the benefit of society.
The main thing is to work with inspiration and
pleasure, never forget that our success is always
in our hands.
Regards, Editor-in-Chief of the Bulletin
Wojciechowski K.F.

Шано
вні освітяни,
представник
и
української
еліти!
Шлях,
яким
ми
йдемо, не є легким, але він прокладений у
правильному напрямку. Задекларовані у
першому випуску Вісника теми є
провідними вже майже 10 років. Разом з
Вами на шпальтах нашого періодичного
видання ми обговорюємо можливості
впровадження інноваційних технологій
навчання, шляхи модернізації сучасної
освіти, психолого-педагогічні умови
формування та розвитку особистості
вихованця, розкриваємо та висвітлюємо
прикладні проблеми педагогічних та
лінгвістичних
аспектів
викладання.
Дякуючи нашим постійним дописувачам,
наш Журнал став одним з найважливіших
джерел
вивчення
громадськопедагогічного руху та педагогічної
думки. Публікації педагогів-практиків –
це вихід на широку аудиторію читачів,
пізнання
себе
як
людини,
як
професіонала. Вісник став важливою
ланкою в системі неперервної освіти,
його діяльність спрямовується на взаємне
збагачення
педагогів
власними
знахідками, створення в колективі духу
творчості, прагнення до пошуку, дає
змогу молодим вчителям учитись
педагогічній майстерності у старших
досвідчених колег. Дякую усім, хто,
об‘єднавши
зусилля,
плідною
і
сумлінною працею творить сьогодення
України.
Ви
є
прикладом
для

наслідування, а майбутнє належить
вільним!
З
повагою,
Відповідальний
редактор Вісника
Руда Т.В.
Liebe Pädagogen, Vertreter der
ukrainischen Elite!
Der Weg, den wir gehen, ist nicht
einfach, aber in die richtige Richtung. Die in
der ersten Ausgabe des Bulletins genannten
Themen sind seit fast 10 Jahren führend.
Gemeinsam mit Ihnen diskutieren wir auf
den Seiten unserer Zeitschrift die
Möglichkeiten der Einführung innovativer
Lerntechnologien,
Möglichkeiten
zur
Modernisierung
der
Moderne,
psychologische
und
pädagogische
Bedingungen für die Bildung und
Entwicklung der Persönlichkeit des Schülers
sowie die Aufdeckung und Hervorhebung
der angewandten Probleme pädagogischer
und sprachlicher Aspekte. Dank unserer
regelmäßigen Beiträge ist unser Magazin zu
einer der wichtigsten Quellen für das
Studium
der
öffentlich-pädagogischen
Bewegung und des pädagogischen Denkens
geworden. Praktikerpublikationen bieten ein
breites Publikum von Lesern, die sich als
Person und als Fachmann kennen. Das
Bulletin ist zu einem wichtigen Bindeglied
im System der kontinuierlichen Bildung
geworden. Seine Tätigkeit zielt auf die
gegenseitige Bereicherung der Lehrer mit
ihren eigenen Erkenntnissen ab. Die
Schaffung eines kreativen Geistes im
Kollektiv und der Wunsch nach Suche
ermöglichen jungen Lehrern, pädagogische
Fähigkeiten von erfahrenen Kollegen zu
erlernen.
Mit freundlichen Grüßen
Chefredakteur des Bulletins
Ruda
T.W.

Запрошуємо до співпраці
педагогів-практиків та студентів!
У Вас є унікальна можливість поділитись своїми напрацюваннями та
лайфхаками в галузі педагогіки, методики, психології, лінгвістики,
лінгодидактики та психолігвістики.

ВІСНИК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
Серія ВЦ № 1065-423-ПР від 24 грудня 2019 року
Журнал
(науково-виробничий, навчальний, довідковий)
Журнал присвячений висвітленню широкого спектру теоретичних та
прикладних проблем педагогіки, психології, окремих методик та філології,
підтримує традиції інтеграції вишівської науки з практикою, сприяє поширенню
досвіду наукової, науково-педагогічної та виробничої діяльності, становленню
кадрів вищої кваліфікації; розрахований на спеціальну категорію читачів, зокрема
педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої, середньої та
дошкільної освіти, здобувачів освіти та молодих науковців.
Вісник заснований у січні 2012 року, виходить 3 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька
Тематичні напрями Вісника:
 Інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку
 Педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання
 Германістика та славістика у сучасному науковому просторі
 Психолого-педагогічні умови формування та розвитку особистості
вихованця
 Лабораторія педагогічної майстерності та професійного саморозвитку
педагога
 Challenges in Education

 Відомі імена року
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 повинна бути чітко сформульована основна ідея статті та стисло обґрунтована
її актуальність (обсяг 6-8 рядків), а також ключові слова та словосполучення. При
викладанні 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 – 7 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.
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.
Редакційна колегія залишає за собою право редагування та коректури
поданих матеріалів. Однак, відповідальність за зміст статей несуть автори.
Список використаної літератури оформляти відповідно до Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015 та в порядку цитування.
Шановні дописувачі Вісника!
Для отримання довідок, надання зауважень та пропозицій просимо
звертатись на Viber 097-211-64-54 або e-mail: heorhiivna@gmail.com
Медіа-редактор: к.пед.н., доц. Марценюк Олена Георгіївна

