Шановні колеги!
Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки у 2018 році продовжує видання фахового
журналу “Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки: серія Педагогічні науки”.
“Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки: серія Педагогічні науки” заснований і функціонує з 1996 року (свідоцтво про
державну реєстрацію КВ №14067-3038 ПР від 21.05.2008 р., засновник: Волинський
національний університет імені Лесі Українки; та КВ №19777-9577 ПР від 15.03.2013 р. у
зв’язку зі зміною назви засновника: Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Періодичність виходу журналу – два рази на рік, мови видання –
українська, російська, англійська; повнотекстові статті усіма мовами представлені на вебсторінці журналу. Редколегія журналу здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування.
Журнал “Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки: серія Педагогічні науки” є фаховим виданням України з педагогічних наук
(затверджено постановою президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1), включений
до переліку друкованих фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 №
515 і має тематичну спрямованість щодо спеціальності «Педагогіка». Видання
індексується Google Scholar.
Журналу присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN 1729-360Х),
який дозволяє оптимізувати пошук інформації про видання в автоматизованих системах
на національному та міжнародному рівнях.
У виданні презентуються результати теоретико-методологічних та науковоекспериментальних досліджень з актуальних проблем загальної, дошкільної, спеціальної,
соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи; друкуються результати дисертаційних
досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора педагогічних наук,
наукових дослідницьких проектів педагогічного спрямування.
Графік випуску журналу:
Прийом статтей до журналу
щоденно
Графік випуску номерів журналу
двічі на рік
Завершення терміну прийому статтей у У випуск № 1: 1 червня
номери журналу
У випуск № 2: 1 грудня
протягом 3-х тижнів
після
виходу
Розсилка друкованого примірника журналу
друкованої версії
Станом на 1 грудня 2016 року видано 10 випусків (з 2012 по 2016 рр.). Науковий
журнал виходить з періодичністю 2 рази на рік, забезпечуючи педагогів України –
наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів ВНЗ, дефектологів,
вихователів дошкільних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться педагогічною
проблематикою – новітньою науковою інформацією.
Місцезнаходження редакції – педагогічний факультет Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки (адреса: 43025, м. Луцьк, вул.
Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1)), лабораторія спеціальної та інклюзивної
освіти (ауд.В-212).
Тел.: +38(099)6260162 – Стасюк Людмила Павлівна (відповідальний секретар)
e-mail: lust.stasuk1991@gmail.com

Вимоги до структури та оформлення наукових статтей для публікації у
«Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки: серія Педагогічні науки»:
1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
– 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;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
2. Розташування структурних елементів статті:
– УДК (курсивом, вирівнювання по лівому краю, 12 кегль);
– відцентрована Назва статті друкується малими літерами жирним шрифтом
(розмір шрифту 14), під нею через рядок праворуч звичайними літерами ініціали автора,
прізвище (10 кегль, шрифт жирний), рядком нижче – назва навчального закладу та місто
(вирівнювання праворуч, курсив);
– анотація українською мовою (100-150 слів). Анотація повинна бути
структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані
висновки (12 кегль курсивом);
– ключові слова (словосполучення вважається одним елементом) – від 5 до 10 –
українською мовою (12 кегль курсивом);
– джерела та література (не більше 12 джерел), після яких надається References
(транслітерація)
– посилання
на
транслітераційний
переклад
в
онлайн
режимі Translit.kh.ua/.
– прізвище, ім`я автора, назва статті (жирний шрифт), розширені анотації (200-300
слів) російською та англійською мовами (звичайний шрифт 12 кегль);
– ключові слова російською та англійською мовами (курсивом); (російською та
англійською мовами)
– обсяг статті – до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків) (орієнтовно
10-15 сторінок);
– обов’язкова вимога до статтей – якість, високий рівень англійської мови.
4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель
14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з
ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «»,
тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед
квадратними чи круглими дужками, а також в них. Для запобігання потрібно
використовувати функцію «Недруковані знаки».
5. Посилання на джерела в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку
використаної літератури,до гарвардського стилю (наприклад: С. В. Соловйова [1, С. 45],
де перший знак – порядковий номер за списком, другий – номер цитованої сторінки).
6. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською
мовами у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі
MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою. Файл зберігати у форматі doc.
Назва документу повинна відповідати прізвищу автора (наприклад, «Іваненко.doc»). У
темі електронного листа зазначити: «Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки: серія
Педагогічні науки»:

7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією
кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання
кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.
Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною
поштою.
8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть
автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і
скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків
та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
9. До статті додаються:
– для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою не менше
як 4000 знаків. Резюме статті повинно бути структуроване, містити мету дослідження та
застосовані методи, основні одержані висновки. Резюме статті надсилається безоплатно.
– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене
звання, посада і місце роботи, контактний телефон, e-mail та розділ, за яким подано
статтю (теорія та історія педагогіки, теорія навчання, теорія виховання,
професійна освіта, соціальна робота та спеціальна освіта).
10. Файли мають бути названі прізвищем автора:
Прізвище_стаття.doc
Прізвище_рецензія (відсканований документ)
Прізвище_резюме.doc
Прізвище_оплата (відсканований документ)
Прізвище_автор.довідка.doc
На окремому листі, що не оплачується, розміщуються відомості про автора /
авторів (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада, місце роботи, адреса,
телефон, e-mail).
Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не
відповідає редакційним вимогам.
Подавати відредагований текст статті з відомостями про автора на електронну
адресу: lust.stasuk1991@gmail.com (без нумерації сторінок).
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