Вимоги до оформлення статей
В Андрагогічному віснику публікуються оригінальні (раніше не
опубліковані) статті теоретичного й експериментального характеру. Вісник
виходить один раз на рік. Мова – українська, російська, польська, англійська.
До друку приймаються наукові статті, які містять такі елементи:
1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і
публікацій із зазначеної проблеми; 3) окреслення невирішених питань,
порушених у статті; 4) формулювання мети і завдань статті; 5) виклад
основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
6) висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми.
Технічні параметри: формат А4, поля — по 2 см з усіх боків. гарнітура –
Times New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзац –
1 см. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним
шрифтом, курсивом та підкресленням. При наборі тексту потрібно розрізняти
символи дефісу та тире. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на
звороті). Рисунки нумеруються. Формули виконуються в редакторі Equation
Editor, малюнки – в графічних редакторах.
Обсяг статті — не менше 4 сторінок формату А 4.
Матеріали розміщуються у такій послідовності:
▪ ліворуч у верхньому рядку вказується УДК;
▪ праворуч у верхньому рядку прізвище та ініціали автора друкуються
курсивом з нового рядка, під кожним прізвищем кожного із співавторів –
назва організації та місто;
▪ через рядок, посередині сторінки великими літерами друкується назва
статті;
▪ під назвою статті курсивом друкується анотація (слово «анотація» не
друкується) українською, російською, англійською (близько 50 слів) мовами
(курсив, абзац з вирівнюванням за центром);
▪ під анотацією – ключові слова;
▪ через рядок після ключових слів розташовується основний текст;
▪ у кінці статті – висновки;
▪ слово "Література" друкується через рядок після основного тексту, далі
– список літератури в алфавітному порядку, посилання на літературні
джерела обов’язкове ([3, с. 8]; [4; 7]).
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог та вимог
Постанови ВАК від 15.01.2003 № 7-051/1, до друку не приймаються.
Друк у Віснику безкоштовний. Статті надсилаються на електронну
пошту: alexvoz@ukr.net
Редколегія не несе відповідальності за зміст публікацій. Відповідальність
за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки
статті на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав під
час рецензування та розгляду статті редколегією.
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