
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

щорічно видає збірник наукових праць «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА 

ВИХОВАННЯ», який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з 

педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт (наказ Міністерства 

освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015). 

Наукові статті, що подаються до друку, можуть бути написані українською, російською, 

польською та англійською мовами та повинні містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно 

до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких 

елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); 

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою 

дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи 

статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження, 

виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок. . 

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити 8–16 сторінок 

формату А 4. Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: 

верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку - 

65, кількість рядків на одній сторінці - до 30. 

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті 

першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому — прізвище та ініціали автора (авторів) і 

назва закладу, нижче посередині рядка — заголовок статті великими літерами. Між назвою 

закладу та заголовком статті - інтервал 2. Такий же інтервал між заголовком та анотацією. 

Статті будуть прийняті після перевірки на плагіат та рецензування незалежними 

експертами. Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, у яких 

допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.  

До статті додаються: 

1. Довідка про авторів на окремому аркуші: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, 

науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони. 

2. Електронний варіант статті з поміткою для Ніколаї Г. Ю. надсилати на електронну пошту 

кафедри педагогіки [pednauki@yandex.ru]. 

Науковий журнал виходить два рази на рік. Видання здійснюється із залученням авторських 

коштів - 30 грн. за одну сторінку тексту та 20 грн. за пересилку (по Україні). Кошти на видання 

надсилаються після повідомлення на електронну адресу автора про прийняття редколегією статті до 

друку, але не пізніше 10 днів після отримання повідомлення. Кошти поштовим переказом чи готівкою 

приймає відповідальний секретар Чистякова Ірина Анатоліївна (контактний телефон (0542)68-59-47). 

Поштова адреса: кафедра педагогіки, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. 

Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002. 

Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове 

рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямам збірника, 

переносити частину статей до наступного видання збірника. 

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника без додаткової оплати. 

Пересилка поштою друкованих матеріалів здійснюється за кошти автора.  
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У анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно 

відобразити такі елементи: мета статті, метод або методологія дослідження, 
результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи 
подальших наукових розвідок (8-10 рядків українською мовою і 1 сторінка російською та 
англійською мовою через 1 інтервал кегль 14 курсивом).  

 

Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем 

зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, 

пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким 

зразком: [5, 87], де 5 - номер джерела за списком літератури, 87 - сторінка. Посилання на 

декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22-23]. 

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в 

алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». 

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень 

ВАК України» № 3 за 2008 р. 
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