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Затверджено вченою радою ВІППО (протокол № 5 від 22.11.2012 р.) 
   

1. неопубліковані раніше матеріали: наукові (практичні) статті, 

огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці науково-методичного журналу. Статті, 
підготовлені студентами, здобувачами, аспірантами, приймаються лише з рецензією за підписом 
наукового керівника; педагогами-практиками – з витягом рекомендації до друку методичного 
об’єднання тощо. 
Авторський оригінал подається в одному примірнику (на білому папері формату А4 з одного 

боку аркуша) разом з електронним варіантом статті (назва файлу – прізвище автора). Оригінал 
має бути представлений українською мовою, паперовий варіант, підписаний автором, – 
ідентичний електронному. Відповідальність за точність цитат, прізвищ, даних, дотримання авторського 
права несе автор. 

2 – на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по батькові, вчений 

ступінь та звання, місце роботи, посада, місто, телефон, ел. пошта. 
3. лише ті матеріали, на яких проставлено індекс УДК (окрім 

рецензій, на яких проставляти індекс не потрібно). 
4. матеріалу статті: назва рубрики, для якої призначається 

стаття (якщо рубрики не вказано, то редакція визначає її на власний розсуд), індекс УДК, ім’я 
та прізвище автора (-ів), посада, звання, науковий ступінь, назва статті, анотація (не більше 
75 слів) та ключові слова українською мовою; прізвище автора, назва статті, анотація і ключові 
слова англійською,  текст статті, список використаної літератури згідно з ДСТУ 8302:2015. 
Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 10 с., ураховуючи таблиці, ілюстрації, список 
використаної літератури. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі 
рішення вченої ради. 

5. має бути коротким (не більше 11 слів) і конкретно розкривати тему. 

6.  

 ♦Текст має бути складений у текстовому редакторі Microsoft Word (версії 97, 2000, 2003, 2010, XP). 

Шрифт – Times New Roman, кегль тексту статті – 12. Поля таких розмірів: праве – 10 мм, верхнє, 

нижнє і ліве – 20 мм. Міжрядковий інтервал – півтора. Абзац – 0,75 см. 

 ♦ Не використовуйте примусовий та ручний переноси слів. Автоматично встановлюйте 

заборону висячих рядків. Не встановлюйте відступ (абзац) першого рядка табуляцією або 

декількома проміжками. Слова мають бути розділені лише одним проміжком, сторінки 

пронумеровані в нижньому правому куті. Посилання на використану літературу в тексті 

позначаються числами у квадратних дужках (перше число – номер позиції, друге – сторінки, напр.: 

[12, с. 306]). 

 ♦ Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де є посилання на них. Кожна 

таблиця повинна мати заголовок, який наводиться в окремому рядку по центру перед нею. Перед 

заголовком також в окремому рядку справа наводиться слово "Таблиця” та її порядковий номер 

(арабськими цифрами). Примітки та виноски до таблиць потрібно друкувати під ними. Розмір 

таблиць по горизонталі – 80 або 170 мм, розмір кегля тексту таблиці – не більше 9. Таблиці 

виконуються на білому фоні. 



 ♦Фотографії вміщуються в тексті після посилання на них, а також подаються окремими 

файлами у форматі JPEG з розподільною здатністю не менше, ніж 300 dpi. 

 ♦ У разі подання оригіналів ілюстрацій на папері фотографії мають бути чіткими та 

контрастними, інші ілюстрації ретельно виконані чорною тушшю. На звороті кожної зазначають 

порядковий номер, у разі необхідності – «верх», «низ». 

 ♦ Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, схеми, креслення, карти тощо) в електронному форматі 

мають бути виконані в чорно-білому варіанті або у відтінках сірого; фон – білий, без рамки. 

Розміри ілюстрацій: по горизонталі – 80 або 170 мм; по вертикалі – не більше 230 мм. Розмір кегля 

тексту, що вміщений в ілюстраціях, – не більше 8. Підписи мають бути набрані окремо від самого 

рисунка, безпосередньо під ним і починатися зі слова “Рисунок” та його порядкового номера 

(арабськими цифрами). 

  

Матеріали до  науково-методичного вісника  “Педагогічний пошук” приймаються так: 
паперовий та електронний варіанти статті з рецензією викладача (методиста) ВІППО із 
відповідного профілю подаються у відділ інформаційного забезпечення освіти ВІППО, каб. 34, 
п’ятий поверх. 

Тут можна й передплатити  це видання.  
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