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Науковий часопис
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова.
Серія 5. Педагогічні науки: реалії та
перспективи запрошує до публікації науковців,
аспірантів, студентів ВНЗ та науково-дослідних
установ, а також практичних працівників, які
активно займаються науковими дослідженнями у
сфері педагогічних наук.
Приймаються статті до Випуску № 86, 2022
Прийом матеріалів здійснюється до 29 квітня 2022 р.
Розміщення електронної версії на сайті після 24 червня
2022 р.
У період військового стану в Україні журнал буде
видаватися виключно в електронній формі.
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ
Для опублікування статті у № 86,
2022 необхідно до 29 квітня включно:

заповнити довідку про автора
за посиланням; або за допомогою
QR_коду

надіслати на електронну пошту редакції
editor@chasopys.ps.npu.kiev.ua
статтю,
оформлену згідно вказаних вимог;
Автори, які опублікують свою статтю у Вип. № 86,
2022, матимуть можливість один раз упродовж року
безкоштовно опублікувати свій доробок в одному
з номерів журналу. Ми хочемо підтримати кожного
науковця в цей складний час!
Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне
рецензування статті (single-blindreview – рецензент
знає автора, але автор не знає рецензента). Після
проходження рецензування автор отримає на
електронну
скриньку
лист
із
результатами
рецензування (Статтю прийнято до публікації або
Статтю необхідно доопрацювати).

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Після офіційного підтвердження та надання реквізитів від редакції журналу автором
здійснюється оплата.

надіслати квитанцію про сплату вартості публікації.
Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому часописі НПУ імені
М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи складає 700 грн. за одну
статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 50 грн.
за кожну додаткову сторінку статті.
Література, анотації та інформація про автора також входять до загальної кількості сторінок
публікації, що оплачується.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації.
УВАГА! Максимальна кількість авторів однієї статті - 5 осіб!
Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см;
міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.
Мінімальний обсяг статті – 12 повних сторінок.
Максимальний обсяг статті – 18 повних сторінок.
Мова подання статті: українська, англійська.
Структура статті:
1. УДК
2. Прізвище, ім’я, по батькові.
3. Назва статті (українською та англійською мовами).
4. Анотація (1800 друкованих знаків) та ключові слова (8-10 слів) – українською та англійською
мовами.
5. Текст статті.
6. Використана література, оформлена згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
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