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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо аспірантів, докторантів, наукових співробітників, викладачів, 

доцентів, професорів закладів вищої освіти з метою оприлюднення результатів навчально-

методичного забезпечення та особливостей викладання освітніх компонентів освітніх 

програм, для видання колективної наукової монографії «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ 

АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ». 

 

Орієнтовні напрями викладення розділу монографії: 

 

1. Загальний опис і структура освітнього компонента. 

2. Форми та підходи до організації аудиторної та дистанційної роботи з 

магістрами. 

3. Характеристика самостійної та індивідуальної роботи магістрантів. 

4. Особливості контролю та оцінки навчальних досягнень магістрів. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

 

Розділ повинен представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що 

включає результати оригінальних досліджень автора; 

• на початку, по ширині, зазначаються – прізвище, ім'я, по-батькові(повністю) 

автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади таустанови, де працює автор 

(співавтори), адреса місця роботи,ORCID у форматі – https//orcid.org/0000-0000-0000-0000; 

• нижче по центру наводиться назва розділу (напівжирним, великими літерами); 

• матеріал повинен мати таку структуру: вступ, виклад основногоматеріалу, 

висновки, список використаних джерел; 

• обсяг матеріалу не менше 36 СТОРІНОК; 

Відповідно до пункту  38. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  з 

20.06.2021 року до досягнень у професійній діяльності, які зараховуються за останні 

п’ять років, у тому числі відноситься  наявність виданого підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного співавтора). 

Згідно з Додатком 4 до Вимог до оформлення дисертації (пункт 14 розділу 

ІІІ) один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, 

розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок друкованого 

тексту при оформленні дисертації за допомогою комп'ютерної техніки з використанням 

текстового редактора Word: шрифт – TimesNewRoman, розмір шрифту – 14 рt. 
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• матеріал слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word,гарнітура 

TimesNewRoman, розмір: для основного тексту 14 пт., міжрядковий інтервал – 

полуторний, абзац 1,25 мм. Поля з усіх сторін – 20 мм; 

• літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумерованівідповідно до 

порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерелоподається в квадратних дужках, 

наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ...розглянуто в [4, С. 203] ... »; 

• список використаних джерел подається в кінці розділу згідно з 

порядкомзвернення по тексту мовою оригіналу та відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги таправила 

складання». 

 

Матеріал для публікації має бути ретельно перевіреним на наявність 

орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагованим. Розділи будуть 

надруковані в авторській редакції. Автори є відповідальними за точність викладених 

фактів, цитат і посилань, а також за дотримання вимог наукової доброчесності. 

 

ПОРЯДОК ВИДАННЯ МОНОГРАФІЇ 

 

Матеріали будуть надруковані після рецензування. Монографія буде видана за 

рішенням вченої ради ПНПУ імені В.Г. Короленка, їй буде присвоєний Міжнародний 

стандартний номер (ISBN), Digital Object Identifier (DOI) та індекс Універсальної 

десяткової класифікації (УДК). 

 

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ 

 

Електронний варіант розділу, скановану копію чеку (окремими файлами, назви 

яких мають містити прізвище першого автора: Колесник_Розділ; Колесник_Чек) 

надсилати на електронну скриньку:zaicevayuliya1@gmail.com 

Матеріали до монографії приймаються до 10 квітня 2023 року.  

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ ВИДАННЯ МОНОГРАФІЇ 

 

Вартість публікації розділу в монографії – 700 грн.  

 

Грошовий переказ коштів за публікацію здійснюється після підтвердження 

інформації про прийняття матеріалів до друку на картковий рахунок ПриватБанку та 

підтверджується надісланою сканкопією квитанції. 
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