
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ Й ПОДАННЯ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

для друку у збірнику наукових праць 

«КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА» 

 

У збірнику наукових праць «КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА» публікуються 

оригінальні статті теоретичного та експериментального характеру з науково-педагогічної 

проблематики українською, російською мовами. 

Стаття має бути написана виключно для збірника «КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА» 

(ніде раніше не опублікована), мати науковий зміст, відповідати вимогам ДАК до наукових 

праць і обов’язково містити наступні елементи:  

– постановка проблеми в контексті сучасної педагогічної науки та її зв’язок із 

важливими науковими і практичними завданнями;  

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які опирається автор;  

– визначення невирішених раніше частин загальної проблеми або напрямів 

дослідження, яким присвячується означена стаття;  

– формулювання цілей статті (постановка завдання);  

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

– висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі. 

Для подання статті авторові необхідно надіслати до редакційної колегії збірника 

пакет документів: 

1) Відредагований текст статті, оформлений відповідно до чинних вимог, формат А4,  

формат файлу – MS Office Word 2003-2007 (приклад див. Додатки 1; 2; 3); 

2) Авторську угоду на публікацію – сканована чи фотокопія документа з 

власноручним підписом (приклад див. Додаток 4). 

3) Окремий документ, у якому українською та англійською мовами  вказуються 

відомості про автора. ((див. Додаток 5). 

Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого 

матеріалу, точне цитування джерел і літератури та посилання на них, якість англомовної 

версії анотації наукової статті, що він підтверджує підписанням Авторської угоди на 

публікацію матеріалів  
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Вимоги до оформлення статей  

Додаток 1 

 
УЗАГАЛЬНЕНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ НАУКОВОЇ СТАТТІ  

 

Технічні вимоги до оформлення рукопису статті 
Параметри Характеристики 

Формат файла  

 Формат листка А4 (орієнтація книжкова), 
Поля Верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см. 

Шрифт Times New Roman, кегль 12. 
Міжрядковий 

інтервал 
 см. 

Абзацний відступ  см. Виставляти автоматично (через формат, абзац). 
Вирівнювання 

абзаців 
– за шириною. 

Пробіли 
Одинарні пробіли (не допускати подвійних). 

Перевірити через функцію «Недруковані знаки» 
Переноси Не допускаються 

Символи 

чітко розмежовувати графічні знаки «тире» (… – …) та «дефіс» 

(… - …); використовувати однотипні лапки («…»); дужки круглі (… 

()…).  
Нумерація сторінок олівцем на звороті роздрукованого примірника рукопису 

Ілюстрації 

Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані, 

розміщуються всередині тексту, в центрі – під рисунками (наприклад, 

Рисунок 1, ...); над таблицею (наприклад, Таблиця 1 ...). Загальна 

кількість ілюстрацій не повинна перевищувати десяти (всі вони входять 

до загального обсягу статті). 

Подаються в одному з форматів: jpeg, tiff. 

Їх слід послідовно пронумерувати арабськими цифрами (рис. 1; 

табл. 1). До кожної схеми, малюнка подати короткий підпис, а до таблиці 

– заголовок. 

Підписи до них та посилання на них в тексті є обов’язковими.  
Загальні вимоги до рукопису статті 

Структурні 

елементи статті 
Препринт та вимоги до оформлення 

Мова публікації українська, російська, англійська  
Стиль викладу 

матеріалів статті 
Науковий 

УДК 
шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий 

інтервал – 1,0, вирівнювання по лівому краю 

Автор(и) 
ПІБ, шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 12 пт, 

міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю 

Додаткова 

інформація 

шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 12 пт, інтервал – 1,0: 

науковий ступінь та вчене звання, посада, місце роботи, адреса 

електронної пошти, orcid, контактні телефони, вирівнювання по 

правому краю. 

Назва статті 
шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 12 пт, 

міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру  

Анотація з 

ключовими 

словами мовою 

оригіналу 

текст анотації українською (для статей українською мовою); 

російською (для статей російською мовою), шрифт Times New Roman 

курсив, розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання 

по ширині, обсяг не менше 500 знаків (без пробілів); перелік ключових 

слів – назва «Ключові слова:» – шрифт Times New Roman напівжирний 

курсив, розмір (кегль) 12 пт), список ключових слів (шрифт  Times New 

Roman напівжирний курсив, розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал 



– 1,0). Ключові слова потрібно відділяти крапкою з комою та ставити 2 

пробіли між ними 

Текст статті 

Обсяг статті — від 0,5 до 0,8 др. арк. (від 4 до 10 стор.). 

Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати 

такі елементи: 

Постановка проблеми (Introduction) (з обов’язковим висвітленням 

актуальності та аналізом останніх досліджень і публікацій); 

Мета / цілі, завдання статті (The aim / the tasks); 

Виклад основного матеріалу; 

Висновки (Conclusions) та перспективи подальших досліджень. 

Всі структурні елементи виділяти напівжирним шрифтом. 
Посилання на 

використані 

джерела 

у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела, 

використаної сторінки: [5, с.12; 11, c. 45-47]. 

Список 

використаних 

джерел та 

літератури  

оформлений згідно додатку 6; 

шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 12 пт, 

вирівнювання по центру), список літератури за алфавітом з 

нумерацією (шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 12 пт, 

міжрядковий інтервал – 1,0). ПІБ автора виділяти напівжирним 

курсивом. 

REFERENCES 
(TRANSLATED & 
TRANSLITERATE

D) 

 

транслітерований список використаних джерел та літератури 

Анотації 

Анотації подаються двома мовами після Списку використаних 

джерел та літератури: 
для статей українською мовою подається анотація англійською та 

російською мовами, які повинні мати обсяг не менше 250слів; 

для статей російською мовою анотація подається англійською та 

українською мовами, які повинні мати обсяг не менше 250слів. 

Кожна анотація повинна містити:  прізвище, ініціали автора 

(шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал – 

напівжирний, розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0; текст 

анотації  − короткий опис проблеми, відомості щодо актуальності 

дослідження, його мети і предмета, використаних засобів і методів, 

одержаних результатів і висновків, внесок автора у вирішення питання; 

перелік ключових слів - назва «Ключові слова:» (шрифт Times New 

Roman напівжирний, курсив, розмір (кегль) 12 пт), список ключових слів 

в алфавітному порядку (шрифт Times New Roman курсив, розмір 

(кегль) 12пт, міжрядковий інтервал – 1,0. Ключові слова потрібно 

відділяти крапкою з комою та ставити 2 пробіли між ними. 

 

Статті, оформлені з порушенням наведених вище вимог, прийматися 

до розгляду не будуть.  
 



 Додаток 2 

СЛОВА-МАРКЕРИ ДО АНОТАЦІЙ 

 

Акцентовано (увагу на) Запропоновано заходи щодо… 

Апробовано підхід Зафіксовано 

Аргументовано, що Здійснено 

Безпосередньо у Полтаві Знайдено 

Введено в науковий обіг Зосереджено увагу 

Вдосконалено Зроблено висновок 

Виведено формулу З’ясовано 

Вивчено вплив Модифіковано 

Виділено операції На базі 

Визначено методику, перспективи, шляхи, 

складові, умови, орієнтацію… 

На конкретних прикладах 

На основі узагальнення 

Викладено заходи, аспекти, авторську 

інтерпретацію, схему, методику… 

На підставі теоретико-емпіричних 

досліджень проаналізовано 

Виконано порівняльний аналіз, Наведено 

Використано документи, акти… Надано оцінку 

Вирішено проблему Обговорено необхідність, неможливість, 

принципи роботи 

Висвітлено питання, проблеми, досвід, 

роль... 

Обрано метод 

Висновки дослідження про склад,…можна 

використовувати у курсах… 

Обраховано вартість  

Обумовлено 

Висунуто пропозиції Представлено 

Виходячи з цього, Продемонстровано 

Виявлено чинники Простежено проблеми, методи… 

Відмічено Реалізовано методику 

Віднайдено матеріали Рекомендовано 

Відображено Оцінено 

Впродовж Розглянуто особливості, підходи… 

Враховано Розкрито зміст, суть, поняття… 

Встановлено можливість, критерії… Розроблено 

Доведено високу ефективність… Синтезовано 

Дозволено Систематизовано 

Досліджено вплив, властивості Створено 

Досягнуто Сформовано 

За результатами спостережень У ході експерименту обґрунтовано 

Задокументовано Установлено тенденції 

Залежно Уточнено сутність поняття 

  
 



 Додаток 3 

 

Правила транслітерації списку використаних джерел 

 

(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для джерел 

українською мовою) та ГОСТу 7.79-2000 (ISO 9-95) (для джерел російською мовою)) 

Український/ 

російський 

алфавіт 

Транслітерація 

російського алфавіту 

латиницею 

(ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-

Транслітерація українського 

алфавіту латиницею (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55) 
На початку слова В інших 

позиціях 
А   

Б   

В   

Г   

Ґ –  

Д   

Е   

Ё  – 
Є –   

Ж   

З   

И   

І –  

Ї –   

Й    

К   

Л   

М   

Н   

О   

П   

Р   

С   

Т   

У   

Ф   

Х   

Ц cz, с  

Ч   

Ш   

Щ   

Ъ  – 
Ы  – 
Ь  – 
Э  – 
Ю    

Я    

  
При транслітерації російського алфавіту латиницею Ц передається латинською С, або 

буквосполученням CZ. Рекомендується вживати С перед буквами I,  E,  Y,  J, а в інших 

випадках – CZ. 

При транслітерації українського алфавіту латиницею: 



1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh» (наприклад, Розгон – 

Rozghon, Згарок – Zgharok) на відміну від «zh», яке є аналогом української літери «ж». 

2. М’який знак та апостроф латиницею не відтворюються. 

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб, а також географічних назв виконується за 

допомогою відтворення кожної літери латиницею. 

  

Приклади транслітерації (references): 
Лисенко Н. В. Етнокультурна компетентність сучасного педагога: психолого-

педагогічний аспект / Н. В. Лисенко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – 

Хмельницький : ХГПА, 2007. – Вип. 2.  – С. 100–106. 
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Бенера В. Є. Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні 

трансформації (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.) / В. Є. Бенера. – Рівне : ПП ДМ, 2011. 

– 640 с.  

enera V. Ye. Samostiyna robota studentiv u vyshchyi shkoli Ukrainy: istorychni transformatsii 

(druha polovyna XIX – kinets XX st.) (Students independent work in higher education of 

Ukraine: historical transformation (second half XIX – the end of the twentieth century)), Rivne, 

 

Volume – порядковий номер журналу (збірника), Issue – номер видання, Part – 

номер тому. 
 Онлайн транслітератор  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

АВТОРСЬКА УГОДА НА ПУБЛІКАЦІЮ 

 

Я (ПІБ)____________________________________________________ 
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до збірника наукових праць «КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА» є 

оригінальною та раніше неопублікованою.  

Конфлікту між авторами статті немає.  

На перше місце поставлено прізвища авторів, які зробили найбільший 

внесок у проведення наукового дослідження (зазначається, якщо у статті кілька 

авторів ). 

 

Дата           Підпис  

 

Цим підписом я підтверджую, що із вимогами до оформлення, подання та 

публікації статей у збірнику наукових праць «КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА» 

ознайомлений(а)  та приймаю.  

Я засвідчую написання статті особисто мною. Моя стаття не містить 

плагіату, не містить запозичень із досліджень інших авторів без посилання на 

їхні праці. Я несу відповідальність за всі факти, дані, висновки тощо, які 

наведені у статті.  

Я погоджуюсь на проведення експертизи моє статті членами редакційної 

колегії. У моїй статті немає відомостей, які заборонені відповідно до чинного 

законодавства до публікації у відкритому доступі.  

Я даю згоду на публікацію моїх особистих даних у відкритому доступі в 

збірнику наукових праць «КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА» (прізвище, ім’я, по 

батькові, місце роботи та посада, електронна адреса).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 5 

ВІДОМОСТІ ПРО РУКОПИС НАУКОВОЇ СТАТТІ ТА ЇЇ АВТОРА(ІВ) 

Українською та англійською мовами  
Прізвище_______________________________________________________ 

Ім’я, по батькові_________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання____________________________________ 

Місце роботи (повна назва)________________________________________ 

Посада_________________________________________________________ 

Навчальний заклад, в якому навчається (для аспірантів (здобувачів))_____ 

Домашня адреса_________________________________________________ 
 

Контактні телефони______________________________________________ 

Назва статті_____________________________________________________ 

Анотація розширена англійською мовою 1500 знаків без пробілів 

Транслітерований список використаних джерел 

Дата___________________________________________________________ 

Підпис_________________________________________________________ 

  

  
 

 

 

 



Додаток 6







 

 

 



 

 

 

  



Зразок оформлення статті 

УДК 378(09)(477.4/7)''19/20'' 

Н. А. Сейко, 

доктор педагогічних наук, професор 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

seiko@zu.edu.ua 

ORCID: 0000-0001-7985-341Н 
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ЗРАЗКИ ПОДАННЯ АНОТАЦІЙ 

Анотації статті російською та англійською мовами містять ім’я автора та назву статті (курсив). Після анотації 

з нового рядка розміщують ключові слова, які не повторюють назву статті. Анотації українською та російською 

мовами обсягом не менше 6 рядків є ідентичними: 

У даній статті розкривається сутність інтеркультурологічних аспектів міжкультурного ділового спілкування 

як премету тренінгових занять, описується зміст поняття "європейська ділова культура". Також мова йде про 

необхідність формування інтеркультурологічної компетенції для фахівців, які мають іноземних ділових 

партнерів. Етапи проведення тренінгу та визначення тем рекомендується здійснювати відповідно до 

послідовності кроків розвитку ділового контакту. До того ж, даються інші методичні рекомендації щодо 

підготовки до міжкультурного тренінгу. 

Ключові слова: ділова культура, інтеркультурологічна компетенція, діловий контакт, міжкультурний тренінг. 

Копыл Г. О. Интеркультурологические аспекты делового общения как предмет межкультурного тренинга. 

В данной статье раскрывается сущность интеркультурологических аспектов межкультурного делового 

общения как премета тренинговых занятий, описывается содержание понятия "европейская деловая культура". 

Также речь идет о необходимости формирования интеркультурологической компетенции для специалистов, 

имеющих иностранных деловых партнеров. Этапы проведения тренинга и определение тем рекомендуется 

осуществлять в соответствии с последовательностью шагов развития делового контакта. К тому же, даются 

другие методические рекомендации по подготовке к межкультурному тренингу. 

Ключевые слова: деловая культура, интеркультурологическая компетенция, деловой контакт, межкультурный 

тренинг. 

Анотація статті англійською мовою має обсяг 200-250 слів та будується за наступним планом: постановка 

проблеми, матеріал дослідження та його методи, виклад результатів, висновки. Після анотації розміщуються 

ключові слова, які не повторюють назву статті. 
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The research deals with charity issues in education of Ukraine as presented in the ''Folk Education Ministry Journal'' 

which was one of the most important in the educational sphere in the second half of the 19th cent. The articles containing 

information on charity selected from the journal in question serve as research material. The scientific methods of analysis, 

synthesis, description and comparison have been used in order to single out types and character of charity in Ukraine. 

State, private, confessional, and local peculiarities of the charity are specified. Charity activities including a range of 

scholarships, dwellings for gymnasium students, prospective teachers’ training and support as well as lustration in the 

sphere of charity are brought into light. As a result it is proved that the “Folk Education Ministry Journal” was an 

important source of information for educational establishments of the Russian Empire about the charity issues in Ukraine. 

The latter comprised a significant component of the journal contents. The material about the development of charity in the 

western provinces of the Russian Empire was frequently published in the journal under investigation because the fund 

system in which local communities and private donators supported education was created in the first half of the 

19th century in the provinces mentioned above. 
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