
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ 

до електронного наукового журналу «Освітологічний дискурс» 

До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка 

містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена 

для наукового видання), які містять:  

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. 

 

З метою спрощення процедури підготовки журналу до друку подані рукописи  

мають бути виконані ВИКЛЮЧНО за допомогою шаблону. 

Відредагований текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам до 

оформлення статей (усі необхідні елементи форматування вже вбудовані у 

шаблон, в який замість тексту, поданого для прикладу, необхідно просто 

вдрукувати текст рукопису статті – ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН*); у назві 

документу вказати прізвище автора. 

За відсутності будь-якого із зазначених  елементів статті розглядатися не 

будуть! 

 

Підготовка видання можлива завдяки діяльності науково-дослідної лабораторії 

освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, завданням якої є 

популяризація наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти – 

освітологія. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Загальні вимоги до 

оформлення тексту 

статті: 

Структурні елементи 
статті: 

Вимоги до оформлення 

структурних елементів 

статті:  Формат сторінки 

А4, книжкова 

Поля 

верхнє, нижнє, ліве – 20 

мм, праве –10 мм 

Абзацний відступ 

10 мм 

Шрифт 

Times New Roman 

Кегль 

14 

Міжрядковий 

інтервал 

текст статті – 1,5 
інше (інформація про 

автора, анотації, 

література) – 1,0 

Обсяг 

від 7 до 12 сторінок 

Мова статті 

українська, англійська 

Використання знаків 

та символів 

УДК 

Автор (Ім’я Прізвище) 

ORCID iD (персональний код, 

який можна отримати за 

відсутності, заповнивши 

анкету за посиланням: 

https://orcid.org/register) 

Інформація про 

автора Назва статті 

Анотація з ключовими 

словами 

© Прізвище та Ім’я, рік 

Власне стаття (структура 

статті має відповідати 

вимогам ДАК України і 

включати такі елементи): 

Вступ (з обов’язковим 

висвітленням актуальності 

та аналізом останніх 

досліджень і публікацій); 

Мета / цілі, завдання 

статті; Підзаголовки 

статті (до трьох з викладом 

основного тексту статті); 

Висновки та 

перспективи 

подальших 

досліджень. 

Література  

References 

Назва статті, Прізвище Ім’я, 

інформація про автора, 

Анотація з ключовими словами 

Анотація з ключовими словами 

- для статей українською мовою 

подається анотація українською та 

російською мовами (500–1000 

знаків), а також англійською мовою 

(1500–2000 знаків); 

- для статей англійською мовою 

подається анотація англійською та 

російською мовами (500–1000 

знаків), а також українською мовою 

(1500–2000 знаків). 

Література 

- оформлення списку літератури за 

ДСТУ 8302:2015 (приклад 

оформлення див. у таблиці 

«Оформлення списку літератури 

відповідно ДСТУ 8302:2015»); 

- оформлення посилань на 

літературу у тексті статті за стилем 

АПА (приклад оформлення див. у 

таблиці «Оформлення 

внутрішньотекстових посилань»); 

- у списку літератури повинне бути 

хоча б одне джерело із 

зареєстрованим ідентифікатором 

цифрового об’єкта (Digital Object 

Identifier / doi). 

References 

- оформлення за стилем АПА 

(приклад оформлення див. у таблиці 

«Оформлення References»). 

Таблиці та інші нетекстові об’єкти 

повинні бути пронумеровані, 

розміщуються в середині тексту, в 

центрі – під рисунками (Рис. 1 …); 

над таблицею (Таблиця 1). 

 

тире – 

апостроф ’ 

лапки «» 

маркери 

нумерація 1. 

для Ctrl + 
нерозривних Shift + 

пробілів між пробіл 

ініціалами  

 

https://orcid.org/register
http://osvitologia.kubg.edu.ua/images/2015/4/oformlennja_spisku_literaturi.pdf


ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ВІДПОВІДНО ДСТУ 8302:2015 

Хар-ка 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 

1 автор  

3 автори 

 

4 та більше 

 

Макарова М. В. Електронна комерція : посібник. Київ : Академія, 2002. 272 с. 

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини. 3-тє вид., 

перероб. і допов. Київ : Знання-Прес, 2002. С. 245. 

Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія / Г. М. Азаренкова та ін. 

Київ. 406 с. 

Частини книги, 

періодичного, 

продовжуваного 

видання 

Россоха В. В. Соціально-економічні аспекти використання господарського комплексу 

Державної кримінально-виконавчої служби. Формування ринкових відносин в Україні. 

2015. № 8. С. 69–75. 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. Вибрані 

твори : в 10 т. Київ : Рад. шк., 1986. Т. 1. 480 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

Про видавничу справу : Закон України від 20 берез. 2004 р. / Верховна Рада України. Київ : 

Парлам. вид-во, 2004. 17 с.  

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Дата оновлення: 

12.03.2017. URL: http//zakon0. rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page (дата звернення: 

17.03.2017). 

Кримінально-процесуальний кодекс України : офіц. вид. : станом на 1 груд. 2005 р. / 

Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2006. 207 с. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : 

матеріали Всеукр. конф. молодих учених, Харків, 11-13 жовт. 2000 р. / М-во аграр. 

політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва та ін. Харків : Харк. держ. аграр. 

ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. 167 с. 

Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : зб. наук. праць / 

наук. ред. В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ : Астропринт, 1999. 215 с. 

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред.  

В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. 215 с. 

Дисертації Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора фіз.-мат. наук : 

01.03.02. Київ, 2005. 276 с. 

Автореферати 

дисертацій 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення гвинтових конвеєрів : автореф. дис. … канд. техн. 

наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування». Тернопіль, 2007. 20 с. 

Електронні 

ресурси 

Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників : затверджено 

Радою ІФЛА у серпні 2012 р. / пер. з англ. В. С. Пашкова. URL : 

http://ula.org.ua/ua252-dokumenti/dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення : 20.10.2016). 

Корнійчук Л. Д. Пріоритети розвитку сучасної освіти.  

URL : http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF (дата звернення : 

20.10.2016). 
 

ОФОРМЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ 

Загальна інформація Приклади 

Використання посилань 

у тексті щоразу, коли 

цитується джерело. 

Посилання містить 

інформацію про: 

- автора / редактора / 

укладача (зазначається 

прізвище), 

- рік видання, 

- сторінковий інтервал. 

У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування… (Тимошик, 

2006). 

За М. Тимошиком (2006) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів 

редагування… 

В. Вордсворт (2006) заявив, що романтична поезія була відзначена як «спонтанний 

перелив почуттів» (с. 263). 

Романтична поезія характеризується «спонтанним переливом почуттів» (Вордсворт, 

2006, с. 263). 



2-5 авторів С. Бойко, Д. Гречка та І. Павлюк (2010) стверджують: «Біологія – …»  

(с. 5). 

Автори пропонують модель … (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199).  

*** при повторному згадуванні джерела вказується перший автор, а потім слова та 

ін. (Kernis et al., 1993, p. 199). 

 

6 і більше авторів 

 

Біологія розглядається з точки зору … (Бойко та ін., 2005, с. 10). 

Науковці виокремлюють кілька етапів… (Jones et al., 1998, p. 7). 

 

Посилання на роботу 

під назвою (без автора) 

 

Згідно з останніми дослідженнями, українська мова займає визначне місце серед 

сучасних мов світу (Українська мова, 2009, с. 89). 

 

ОФОРМЛЕННЯ REFERENCES 
Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 

Від 1 до 7 авторів 

 

 

 

 

 

8 та більше авторів 
(перерахувати імена 

перших 6 авторів, а 

потім вставити три 

крапки (…) та додати 

ім’я останнього автора) 

 

Beckett, S. T. (2008). The science of chocolate (2nd ed.). Cambridge, United Kingdom: 

Royal Society of Chemistry (eng). 

Kunchenko, Ju. P., & Wolchik, S. A. (2006). Stohasticheskie polinomy [Stochastic 

polynomials]. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka (ukr). 

Watson, R., McKenna, H., Cowman, S., & Keady, K. (Eds.). (2008). Nursing reseach: 

Designs and methods. Edinburgh, Scotland: Churchill Livingstone Elsevier. 

*** якщо редактор один, то після прізвища вказуємо (Ed.). 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., ...Griffin, 

W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother programs for 

children of divorce. Washington, USA (eng). 

Частини книги, 

періодичного, 

продовжуваного 

видання (назви 

журналів зазначають без 

скорочень) 

Branch, S., Ramsay, S., & Barker, M. (2008). The bullied boss: A conceptual exploration of 

upwards bullying. In A. Glendon, B. M. Thompson & B. Myors (Eds.), Advances in 

organisational psychology (pp. 93–112). Retrieved from 

http://www.informit.com.au/humanities.html (eng). 

Pecko, V. І. (2014). Modeljuvannja prostorovopoljarizacіjnih parametrіv spektral'nih 

harakteristik vіdrіzajuchih optichnih fіl'trіv [Modeling spatialpolarization parameters 

of spectral characteristic of cutt-off optical filters]. Eastern European Journal of 

Enterprise Technologies, 3/5 (69), 32–38 (ukr). 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., ...Griffin, 

W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child 

programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

68(5), 843-856. doi: 10.1037//0022-006X.68.5.843 

 

Електронні ресурси Cioe, J. (2012). The normal distribution. Retrieved from http://moodle.vle.monash.edu.au 

(eng). 

Kordak, L. (2015). Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [State Statistics Committee of 

Ukraine]. Hazeta «Spilne». Retrieved  

from http://ugaport.org.ua/sites/default/files/bl_posiv_201 3.pdf (ukr). 

 
 

 

 

 



Упорядкування 

Матеріал наводиться в алфавітному порядку. 

Кожен бібліографічний опис вирівнюється по ширині без відступів. 

Якщо бібліографічний опис займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині 

без відступів, а наступні – з відступом у 1,25 см. 
 

Транслітерувати назви джерел можна за допомогою он-лайн сервісів: 

- для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі 

паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); 

- для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc); 

- джерела іноземною мовою не транслітеруються. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури англ. мовою 

Тези доповідей Abstracts of Papers 

Матеріали (праці) міжнар. / Всеукраїнської 

конференції (симпозіуму, з’їзду, семінару) 

Proceedings of the International / All-Ukrainian 

Conference (Symposium, Сongress, Seminar) 

Дис. ... канд. / д-ра наук Candidate’s / Doctor’s thesis  

Автореф. дис. ... канд. / д-ра наук Extended abstract of candidate’s / Doctor’s thesis  

Закон України Law of Ukraine 

* Мова оригіналу: українська / російська / англійська / 

польська 

ukr / rus / eng / pol 

http://translit.kh.ua/?passport)%3B


УДК … 

 

Ім’я Прізвище 

ORCID iD … 

 

науковий ступінь, вчене звання, посада, 

назва установи (у називному відмінку), 

вул. ..., номер буд., індекс місто, країна (адреса місця роботи / навчання) 

e-mail 

 

НАЗВА СТАТТІ 

 

Текст анотації ...(500-1000 знаків). 

Ключові слова:  ключове слово;  ключове слово;  ключове слово;  ... . (до 10 слів; 

у алфавітному порядку). 

 

© Прізвище Ім’я, рік 

 

Вступ. Текст статті...  

Мета статті – ... . 

Підзаголовок(и) статті. Текст статті...  (Огнев’юк та Сисоєва, 2013, с. 160). 

Висновки. Текст статті... Перспективи подальших досліджень. 

 

Література 

Освітологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

Укладачі : В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва. К. : ВП «Едельвейс», 2013. 744 с. 

Rakic, D., Cell, P. Proliferation Without Neurogenesis in Adult Primate Neocortex. 

Science. 2001, no. 294 (5549), 2127–2130, doi:10.1126/science.1065467. 

… 

 

References 

Ohneviuk, V. O., & Sysoieva, S. O. (Eds.). (2013). Osvitolohiia [Educology]. Kyiv, 

Ukraine: VP «Edelveis», 744 (ukr). 

Rakic, D., & Cell, P. (2001). Proliferation Without Neurogenesis in Adult Primate 

Neocortex. Science, 294 (5549), 2127–2130. doi:10.1126/science.1065467 (eng). 

... 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Фамилия Имя, научная степень, ученое звание, должность, название 

учреждения, ул. ..., номер д., индекс город, страна, e-mail 

 

Текст аннотации ... (переклад з української). 



Ключевые слова:  ключевое слово;  ключевое слово;  ключевое слово; ... . (у 

алфавітному порядку). 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Surname Name, degree, academic rank, position, name of the institution (офіційний 

переклад), number ... Str., index town, country, e-mail 

 

Text of the abstract... (розширена анотація від 1500 до 2000 знаків). 

Keywords:  keyword;  keyword;  keyword; ... . (у алфавітному порядку). 

 

Стаття надійшла до редакції 00.00.2017 

Прийнято до друку 00.00.2017 

 

ПІБ (повністю), контактний номер телефону 


