
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! Кафедра педагогіки запрошує до публікації у другому 

номері збірника наукових праць «Актуальні питання сучасної педагогіки». 

 

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською 

мовою (крім статей, надісланих зарубіжними учасниками) та містити матеріал, 

не опублікований раніше. 

Збірник наукових праць «Актуальні питання сучасної педагогіки» 

видається двічі на рік за такими напрямами:  

1. Вища школа 

2. Загальна школа. 

3. Початкова школа. 

4. Дошкільна педагогіка. 

5. Історія педагогіки. 

6. Соціальна педагогіка. 

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 

джерел), повинен становити не більше 5 повних сторінок формату А4. 

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95 за такою 

структурою: 

У першому рядку: ліворуч (без відступу) вказують класифікаційний 

індекс УДК (шрифт Times New Roman, напівжирний, прямий, кегль 14). УДК 

надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, де ви працюєте. 

За правильність надання УДК несуть відповідальність працівники бібліотеки. 

Прізвище та ім’я, по батькові автора(ів) статті (вирівнювання по 

центру, шрифт Times New Roman, напівжирний, прямий, кегль 14). 

Посада, вчене звання, місце роботи, адреса електронної пошти 
(вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 14). 

Назва статті розміщується нижче через один інтервал, вирівнювання по 

центру, шрифт Times New Roman, напівжирний, прямий, кегль 14, усі літери 

прописні. 

Анотація подається через один інтервал від назви статті, вирівнювання 

по ширині, шрифт Times New Roman, кегль 14, курсив, відступ першого рядка 

на 1,25 см. Текст анотації повинен мати обсяг 4-5 рядків, у якому стисло 

викладається актуальність статті, мета, зміст, перспективи подальших 

досліджень. 

Ключові слова розташовуються безпосередньо під анотацією, 

вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman, кегль 14, курсив, відступ 

першого рядка на 1,25 см. 

Основний текст статті, розподілений на абзаци, подається відповідно до 

вимог: набір тексту здійснюється у редакторі Microsoft Word (розширення .docx, 

.doc, .rtf), шрифт Times New Roman, кегль 14, прямий, через 1,5 міжрядкових 

інтервали, на аркуші формату А4 (книжковий), усі береги по 2 см. 

Основний текст статті повинен містити необхідні елементи (без нумерації 

в тексті), які потрібно виділити напівжирним шрифтом: 



1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання). 

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням здобутих наукових результатів. 

5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у 
цьому напрямі. 

6. Література (розміщується через один інтервал від останнього рядка 

тексту з відступом слова «Література» на 1,25 см).  

Посилання на використані джерела подаються по тексту у квадратних 

дужках ([1, с. 3]). Оформлення літературних джерел слід виконувати відповідно 

до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання». 

Рисунки (схеми, графіки, малюнки, фото та ін.) вставляють у статтю в 

одному з форматів (.jpeg, .bmp, .tif, .gif) з роздільною здатністю не менше за 300 

dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом 

основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше 

ніж один) під рисунком по центру тексту за допомогою шрифта Times New 

Roman, кегль 14, курсив. Усі об’єкти в простих рисунках, зроблених у Word, 

мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків 

і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.п. – текст 

слід форматувати таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено 

розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями 

готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.). 

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою 

майстра таблиць редактора Word з арабською нумерацією, текст у таблиці 

оформлюється шрифтом Times New Roman, кегль 14, через 1 міжрядковий 

інтервал. Обсяг таблиць не повинен перевищувати 1/4 загального обсягу статті. 

УВАГА!!! У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього 

використовуються параметри абзацу); розрізняються дефіс «-», який не 

відділяється пропусками, і тире « – », яке відділяється з обох боків пропусками; 

перед розділовими знаками пробіл не ставиться, а після них – ставиться. Дужки 

та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються пробілами 

лише зовні. У документі не застосовуються колонтитули (крім першої сторінки 

публікації зі знаком авторського права) та зноски. 

У тексті статті ініціали відділяються від прізвищ, а сторінка від номера 

нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл), напр: 

І. О. Синиця або с. 15. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!! Текст має бути вичитаний і перевірений. Статті 

друкуються в авторській редакції. За достовірність фактів, цитат, власних імен, 

посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори 

публікацій. Посилання на роботи, що не публікувались не припустиме.  



Наприкінці статті автор вказує дату відправлення оригіналу статті до 

редакції. 

7.Відомості про кожного автора подаються на окремому листі(не 

входить в оплату за статтю) , де зазначається:  

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________ 

Вчене звання _______________________________________ 

Науковий ступінь ____________________________________ 

Посада ____________________________________________ 

Місце роботи _______________________________________ 

Поштова домашня адреса: ____________________________ 

Країна _____________________________________________ 

Номер мобільного телефону __________________________ 

Адреса електронної пошти ___________________________ 

УВАГА!!! Обов’язковою для всіх авторів, які не мають наукового 

ступеня, є зовнішня рецензія-рекомендація. Для авторів без вченого ступеня 

(зокрема й магістрантів) рукопис супроводжується рецензією наукового 

керівника. 

Видання здійснюється із залученням авторських коштів: для викладачів, 

вчителів – 20 грн. за одну сторінку тексту, для аспірантів – 15 грн. за одну 

сторінку тексту, для студентів – 10 грн. за одну сторінку тексту. Вартість одного 

примірника 50 грн. Оплата здійснюється особисто за адресою: м. Слов’янськ, 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 

університет», кафедра педагогіки, Г. Батюка, 19, головний корпус, 6 поверх, ауд. 

626 або перераховуванням на картку Приватбанку № 5168 7572 9774 0617 із 

позначкою «За статтю прізвище автора» після повідомлення на електронну 

адресу автора про прийняття редколегією статті до друку, але не пізніше 5 днів 

після отримання повідомлення. 

Матеріали для публікації можуть подаватись або особисто за адресою: 

м. Слов’янськ, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний 

педагогічний університет», кафедра педагогіки, Г. Батюка, 19, головний корпус, 

6 поверх, ауд. 626, або електронний варіант надіслати на електронну пошту за 

адресою pedagogiki_kafedra@mail.ru. Назва файлу повинна мати прізвище 

автора Шевченко_стаття.doc, Шевченко_квитанція.jpeg. 

 

Термін подання матеріалів до редколегії – до 20 квітня 2016 року. 

 

Редакційна колегія 

Маємо надію на плідну співпрацю! 



Порядок розміщення матеріалів статті: 
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факультету ДВНЗ «ДДПУ» 

Кузьміна О.В., Рябкін О.О. 

РОЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДИТИНИ 

 

У статті розглядається одне з актуальних питань сучасної освіти, а 

саме: взаємодія сім’ї з школою. Охарактеризовано форми і методи роботи з 

батьками. Розкрито правила взаємодії вчителя з батьками, а також роль 

взаємодії школи та сім’ї у вихованні гармонійно розвиненого і освіченого 

громадянина. 

Ключові слова: школа, сім’я, взаємодія школи і сім’ї. 
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