КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ
ЖУРНАЛ «ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ВОЛИНІ» − ISSN 2415-8143
(Print)
− є науковим фаховим виданням України з педагогічних
наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016
№ 515), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, і має тематичну
спрямованість щодо спеціальності «Педагогіка» (https://pedchas.eenu.edu.ua).
У "Педагогічному часописі Волині" висвітлюються актуальні питання із
галузі знань «освіта» (науки про освіту – дошкільна, початкова, середня та
професійна (за спеціалізацією), спеціальна освіта, фізична культура і спорт).
Журнал видається Східноєвропейським національним університетом
імені Лесі Українки з 2015 року, має свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації серія КВ № 24064-13904Р від 31.07.2019 р.
Науковий журнал «Педагогічний часопис Волині» виходить із
періодичністю 4 рази на рік і публікує статті, у яких описані та (або) вирішені
науково-методичні і практичні проблеми за наступними напрямками:
1. Теоретико-методологічні аспекти освіти в контексті розвитку
суспільства.
2. Інноваційні процеси в освіті.
3. Актуальні питання теорії і практики спеціальної освіти та
соціальної роботи.
У ньому подано результати оригінальних досліджень із загальної,
дошкільної, спеціальної та соціальної педагогіки, педагогіки початкової та
вищої школи, науково-методичні рекомендації практикам щодо надання
компетентної допомоги дітям та дорослим, оформлені у вигляді повних статтей.
Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам
інклюзивної освіти, інтеграції осіб із різним рівнем психофізичного розвитку в
суспільство.
Фаховий науковий журнал «Педагогічний часопис Волині» представлено
у наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:
 Google Scholar (США);
 Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна).
Журналу присвоєно цифровий ідентифікатор
DOI: https://doi.org/10.29038/2415-8143
Вимоги до статей, останні випуски журналу, архів номерів, різна
інформація – на сайті видання: http:// pedchas.eenu.edu.ua
У статтях подається матеріал, який не публікувався раніше і не перебуває
на розгляді в інших журналах. Щоб мати можливість подавати статті до
журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів, необхідно надіслати
матеріали на e-mail: pedchas@eenu.edu.ua або inklab@ukr.net
Матеріали, подані для опублікування, повинні відповідати тематиці
журналу.

Журнал приймає до розгляду наукові статті за умови, що дослідження:
 не було опубліковане раніше в іншому журналі;
 не перебуває на розгляді в іншому журналі;
 усі співавтори згідні з публікацією статті.
Статті приймаємо тільки з оригінальним авторським текстом, запозичення в
обсязі не більше 10 % повинні бути оформлені із зазначенням посилань на
джерела. Максимальна кількість авторів − троє.
Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим
керівником.
Аспірантам, здобувачам і магістрам обов’язково мати рецензію наукового
керівника.
Відповідальність за достовірність наведених у тексті цитат, а також за
фактичний матеріал несе автор. Думка авторів може не співпадати з думкою
редакції. Редколегія залишає за собою право на наукове редагування.
Подаючи статтю в журнал, автор (и) цим:
 висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;
 дає згоду на збір й обробку персональних даних із метою їх внесення в
базу даних згідно із Законом України № 2297-VІ «Про захист персональних
даних» від 01.06.2010. Імена та електронні адреси, указані користувачами сайту
цього видання, використовуватимуться лише для виконання внутрішніх
технічних завдань; вони не поширюватимуться та не передаватимуться
стороннім особам.
Мова рукопису – українська, російська, англійська, польська.
Відповідальність за зміст статті несуть автори, а не редколегія чи
видавництво. За умови позитивного рішення щодо публікування статтю
потрібно подати також англійською мовою.
Оплата публікації
Друкований збірник(10-12 стор.) – 700 грн.
Автор отримує друкований варіант журналу та його pdf-версію, де
опублікована стаття з присвоєнням їй цифрового ідентифікатора DOI
(https://doi.org/10.29038/2415-8143).
Реквізити для оплати направляються автору на електронну пошту після
повідомлення про прийняття статті до друку. На кожну друковану статтю
гарантується один примірник опублікованого журналу без додаткової оплати.
За кожну додаткову сторінку, яка перевищує обсяг статті за вимогами
журналу, автор сплачує додатково по 50 грн.
Кожний додатковий примірник журналу коштує 150 грн. Пересилка

поштою здійснюється за кошти автора.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ
Стаття (10-12 сторінок) повинна супроводжуватися анотацією,
ключовими словами й містити пристатейний список використаних джерел.
Файл рукопису повинен уміщувати:
 індекс УДК статті (верхній лівий кут)
 назву статті (до 12 слів прописними літерами) ;
 відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові, афіліація (науковий
ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) із зазначенням міста,
країни, ID ORCID, e-mail контактного автора). Зазначені відомості необхідно
подавати трьома мовами: українською, російською, англійською. Ім’я та
прізвище автора транслітерують відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»
від 27 січня 2010 року № 55. Також обов’язково має бути зазначена контактна
інформація автора (телефон, електронна пошта);
 анотацію (із
виділенням підзаголовків напівжирним шрифтом),
структуровану таким чином: актуальність теми дослідження, мета й методи
або методологія дослідження, результати роботи та ключові висновки;
Метадані (анотації) подаються мовою оригіналу статті та англійською (якщо
мова статті англійська, то метадані – англійською й українською/російською).
Обсяг української та російської анотацій – до 600 знаків; анотація англійською
мовою має бути розширеною – одна сторінка тексту або не менше 1800 знаків;
ключові слова – від трьох до десяти, за якими надалі можливо виконати пошук
статті;
 текст статті;
 джерела та література (references).
Посилання в References мають бути оформлені латиною; для кириличних
цитувань
слід
транслітерувати
(онлайновий
транслітератор:
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php) імена авторів та назви видань; останні
також слід навести в англійському перекладі в [ ]. Назви періодичних видань
слід наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером
реєстрації ISSN. В елементах опису не можна заміняти латинські літери на
кириличні.
Цитування в References мають бути оформлені за стандартом APA
(American
Psychological
Association
Style)
(http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf).
Заголовок (назву), анотацію та ключові слова статті подають трьома
мовами: українською, російською, англійською.
Відповідальність за якість і зміст англомовного блоку несе автор.
Використання комп’ютерного перекладу не допускається.
Неприпустимим є використання нерозшифрованих абревіатур і вперше
уведених термінів. Усі абревіатури повинні бути розшифровані при першому
вживанні. Якщо абревіатур багато, то можна зробити список із
розшифруванням кожної з них перед текстом статті.

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття)
Текст статті повинен відповідати формату IMRAD (Introduction,
Methods, Results, Discussion), тобто потрібно виділити такі розділи: вступ; мета
дослідження; матеріал і методи дослідження; результати дослідження;
висновки.
Мета дослідження (метою повинно бути розв’язання проблеми або
отримання знань щодо неї. Мета дослідження орієнтує на його кінцевий
результат, завдання формулюють питання, на які потрібно отримати
відповідь для реалізації мети дослідження. Для формулювання мети бажано
використовувати слова встановити, виявити, розробити, довести та ін.)
Матеріал і методи дослідження. Цей розділ повинен бути коротким, але
достатнім, щоб дати змогу іншим ученим повторити дослідження, та містити
три підрозділи (можна додати інші підрозділи, якщо є така потреба)
(1) Учасники:
Указати кількість учасників, вік, спортивну кваліфікацію досліджуваних.
Відзначити, що від усіх учасників отримано інформовану згоду на участь у
цьому експерименті.
(2) Організація дослідження:
Це резюме повинно бути коротким, точним і логічним (коротка
інформація про кожен крок виконання досліджень, тривалість і послідовність
проведення експерименту). Указати використовувані прилади, обладнання,
тести.
(3) Статистичний аналіз:
У підзаголовку «Статистичний аналіз» автори повинні пояснити, які
статистичні методи використано під час аналізу представлених даних у розділі
«Результати дослідження», та обґрунтувати їх застосування. Статистичні
методи повинні бути описані детально, щоб забезпечити перевірку
представлених результатів. Статистичні значення мають бути показані разом із
даними в тексті, а також у таблицях і малюнках. У кінці статистичного аналізу
автори повинні вказувати рівень значущості та використані статистичні
програми.
Звертаємо увагу авторів, що просте перерахування використаних
методів дослідження редакція не приймає.
Протокол збору даних, процедури, досліджувані параметри, методи
вимірювань й апаратура повинні бути описані досить докладно, щоб дати змогу
іншим ученим відтворити результати. Мають бути представлені посилання на
використовувані методи. Маловідомі та істотно модифіковані методи повинні
бути описані докладно, назви використаних пристроїв – супроводжуватись
інформацією про виробника (назва, місто й країна), зазначеного в дужках.
Надання інформації про учасників експериментів вимагає наявності
їхньої офіційної згоди. Дослідження учасників експериментів вимагають

усвідомленої згоди, документованої в тексті рукопису. За участі дітей в
експериментах потрібно мати отриману письмову згоду їхніх батьків, про що
зазначаємо в цьому розділі. У звітах щодо експериментів на людях має бути
зазначено, чи проводилася процедура відповідно до етичних стандартів
відповідального комітету з прав (експериментів або інституційного
регіонального) або Гельсинської декларації 2008 року.
Редакція залишає за собою право вимагати будь-які вихідні дані від
авторів на будь-якій стадії в процесі розгляду або публікації, у тому числі після
публікації. Відмова від надання запитуваної інформації може призвести до
затримки публікації або скасування прийому.
Результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (результати
досліджень з обов’язковою статистичною обробкою даних потрібно подавати у
вигляді таблиць, графіків, діаграм. Дані, які відображаються в таблицях, мають
бути суттєвими, повними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або
діаграми повинні
відповідати їхньому змісту.
Переказувати словами
дані таблиць і графіків неприпустимо. Результати дослідження мають бути
обов’язково проаналізовані.
Висновки (подається коротке формулювання результатів дослідження,
осмислення та узагальнення теми, а також перспективи для майбутніх
досліджень.
Висновки
повинні
бути
лаконічними,
конкретними,
обґрунтованими, відповідати меті дослідження та випливати з основного
змісту роботи).
Після тексту статті повинен міститися пристатейний список
використаних джерел.
Усі джерела зі списку літератури повинні бути процитовані в тексті
статті, в іншому випадку відповідний елемент має бути вилучений. Якщо
стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор DOI
(http://www.doi.org/index.html), його обов’язково потрібно вказувати.
Якщо текст статті українською/російською мовою, то список літератури
повинен складатися з двох частин: «Джерела та література» і «References».
Список використаних джерел («Джерела та література») подається після
тексту та має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного
опису джерел, використаних під час підготовки статті, виконаний мовою
оригіналу та оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне
посилання.
Загальні
положення
та
правила
складання
(http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).
Список літератури має становити 12–14 сучасних (за останні п’ять років)
джерел за проблематикою дослідження. До списку потрібно включати наукові
статті українських і зарубіжних авторів. Допускається посилання на власні
праці авторів статті (самоцитування), але не більше ніж 25 % від загальної
кількості джерел.
При цьому, якщо в переліку використано джерела іноземною мовою, їх не
потрібно перекладати українською/російською.

Додатково подається «References» – це дубльований перелік
посилань «Джерела
та
література»,
оформлений
за
стандартом APA (http://www.apastyle.org/) англійською мовою (та/або із
застосуванням транслітерації).
Назви кириличних джерел потрібно транслітерувати, далі у квадратних
дужках подавати переклад.
Онлайн-конвертер: http://translit.kh.ua/#passport (Паспортний КМУ 2010).
Для
створення
бібліографічних
записів
посилань
для
переліку «References» скористайтеся ресурсом:
Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах :
методичні рекомендації / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець
; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М.
Бруй ; Науково- технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
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Анотації
Мета дослідження. Територіальні громади в світі вже давно визнані одним із
найефективніших методів вирішення проблем сталого розвитку на місцях. Досвід багатьох
країн світу вказує на те, що органи місцевого самоврядування не об’єднані в територіальні
громади не є абсолютно самодостатніми в аспекті ресурсного забезпечення. Стаття
присвячена вивченню теоретичних концепцій здійснення співробітництва територіальними
громадами. Методи дослідження. Представлено аналіз існуючих класифікацій форм
співробітництва, визначено спільні та відмінні риси. Представлено аналіз співробітництва
територіальних громад України. Результат. Наголошено на актуальності подальшого
розвитку співробітництва на рівні територіальних громад та окреслено перспективні
напрями дослідження в середньостроковій перспективі.
Ключові слова: територіальна громада, співробітництво, договірні відносини,
реєстр, форми співробітництва, об’єднання територіальних громад.
Olena Nezbrytska. Forms of cooperation of territorial communities. The purpouse of
the study. Territorial communities in the world have long been recognized as one of the most
effective methods of solving the problems of sustainable development on the ground. The experience
of many countries of the world indicates that local governments are not united in territorial
communities are not completely self-sufficient in terms of resource support. The article is devoted
to the study of theoretical concepts of cooperation with territorial communities. Research methods.
The analysis of existing classifications of forms of cooperation is presented, common and distinctive
features are defined. The analysis of cooperation of territorial communities of Ukraine is presented.
Result. It was emphasized on the urgency of further development of cooperation at the level of
territorial communities and outlined perspective directions of research in the medium-term
perspective.
Key words: territorial community, cooperation, contractual relations, register, forms of
cooperation, association of territorial communities.
Елена Незбрицкая. Формы сотрудничества территориальных общин. Цель
исследования. Территориальные общины в мире уже давно признаны одним из самых
эффективных методов решения проблем устойчивого развития на местах. Опыт многих
стран мира указывает на то, что органы местного самоуправления не объединены в
территориальные общины не является абсолютно самодостаточными в аспекте
ресурсного обеспечения. Статья посвящена изучению теоретических концепций
осуществления сотрудничества территориальными общинами.

Целью статьи является определение теоретических основ исследования сущности
форм сотрудничества территориальных общин и определения наиболее популярных в
языках настоящего.
Представлен анализ существующих классификаций форм сотрудничества,
определены общие и отличительные черты. Представлен анализ сотрудничества
территориальных общин Украины. Отмечено актуальность дальнейшего развития
сотрудничества на уровне территориальных общин и намечены перспективные направления
исследования в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: территориальная община, сотрудничество, договорные
отношения, реестр, формы сотрудничества, объединения территориальных общин.
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