
ДО  УВАГИ  АВТОРІВ 

 

Загальні відомості 
 

1. У збірнику праць “Проблеми інженерно-педагогічної освіти” друкуються закінчені 

оригінальні теоретичного і прикладного характеру наукові результати досліджень у галузі 

інженерно-педагогічної освіти. 

2. До редакції надсилаються статті, які раніше не друкувалися і мають експертний 

висновок та направлення від установи, де виконувалася робота. 

3. Статті, що подаються аспірантами, пошукувачами повинні мати направлення 

наукового керівника, якщо він не є співавтором статті. 

4. Рішення про можливість публікації статті приймається лише після її рецензування. 

5. Рішення щодо публікації /позитивне або негативне/ повідомляється автору. Стаття 

може бути повернута для доопрацювання. 

6. Рукописи авторам не повертаються. 

7. Збірник з опублікованою статтею надсилається автору поштою або видається в 

редакції. 

 

Вимоги до оформлення статей 
 

1. Обсяг статей 10–15 тисяч знаків /включаючи таблиці, графіки, рисунки/. 

2. Матеріали статті до публікації приймаються в електронній версії у вигляді файлів 

(текст форматами: .DOC, .RTF; графіки, рисунки  .TIFF, .JPG). Якщо текст статті разом з 

ілюстраціями виконано у вигляді одного файла, то необхідно додатково подати файли з 

ілюстраціями /одна ілюстрація – один файл/. 

3. До комплекту файлів має бути доданий опис, де зазначаються: назва текстового 

редактора, імена файлів, назви збірника і статті, прізвище, ім’я та по батькові авторів.  

4. Файли подаються до редакції на дискетах 3.5 . 

5. Електронна версія статті обов’язково повинна супроводжуватися роздруківкою на 

аркуші формату А4 (ширина полів: зліва, справа, зверху – 2,8см, знизу – 6,0см). Гарнітура 

Times New Roman, написання основного тексту нормальне /Plain/, розмір шрифту 11 

пунктів. Міжрядковий інтервал  одинарний. 

6. Ілюстрації повинні бути чіткими, формули  написані прийнятою символікою й 

мати розмітку /в одному екземплярі роздруківки/. Розмір шрифту в ілюстративному 

матеріалі не менше 10 пт. 

7. Звертаємо увагу на те, що рядки тексту в межах абзацу не повинні розділятися 

символом повороту каретки /звичайно клавіша Enter/. Текст не повинен мати переносів та 

інших елементів форматування. 

8. У статтях повинна використовуватись система одиниць СІ. 

9. Матеріали, подані до збірника, повинні відповідати вимогам Постанови Президії 

ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліку ВАК України” та повинні мати такі елементи: 

 УДК 

 Прізвище та ініціали авторів 

 Назва статті (літери великі, шрифт жирний) 

 Текст статті 

 Список використаних джерел 

 Анотації 

 Ключові слова (7-10 слів) 

10. Автори повинні дотримуватися такого загального плану побудови статті: 

10.1. Загальна частина: 



 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

проблеми і на які посилається автор, визначення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

 формулювання цілей статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 експериментальна частина. Містить описання використаних або 

розроблених методик; 

 висновки з проведеного дослідження та перспективи подальших 

досліджень в обраному напрямку. 

10.2. Перелік використаних джерел. В оригінальних роботах цитують не більше 15 

праць, а в оглядах – до 50. Список використаних джерел повинен містити публікації за 

останні 10 років. Більш ранні допускаються лише в особливих випадках. 

11. Анотація подається трьома мовами: українською, російською, англійською і 

повинна містити: прізвища та ініціали авторів (курсив жирний), назву статті, текст анотації. 

(Текст анотації 300 – 400 знаків). 

12. До редакції передаються два екземпляри всіх матеріалів статті, роздрукованих на 

лазерному принтері з однієї сторони аркуша. Другий екземпляр матеріалів статті 

підписується всіма авторами. 

13. Редакція залишає за собою право редакційної правки статті. 

14. Статті, відіслані авторам на виправлення, повинні бути повернені до редакції не 

пізніше, ніж через 10 днів після її одержання. В авторській коректурі допускаються 

виправлення лише помилок набору. 

15. Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою /для кожного автора/. 
 

Авторська довідка 
 
 1. Назва статті. 

 2. Прізвище, ім’я та по батькові, дата народження. 

 3. Вчений ступінь, вчене звання. 

 4. Місце роботи. 

 5. Посада. 

 6. Адреса для листування. Для контакту - телефон, факс, E-mail.  

 7. Адреса для відправки авторського екземпляру. 

 У кінці довідки треба зазначити:  

“Поданий матеріал раніше не публікувався і до інших видавництв не надсилався”.  

 

«Не заперечую виставити повний текст статті на Сайт Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського, в реферативну базу даних „Україніка наукова” та на 

Сайт наукової бібліотеки УІПА». 

 Підписи кожного автора. 



________________________________________________________________________
Збірник наукових праць “Проблеми інженерно-педагогічної освіти” (Українська інженерно-

педагогічна академія МОНМС України) затверджено постановою Президії ВАК України від 

10.02.2010 р. № 1-05/1 у Переліку за №1060 як наукове фахове видання України, де можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата 

педагогічних наук. 

 

 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 

УДК 377-378 

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 40-41. – 

Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2013. – 357 c. 

У збірнику представлено результати наукових досліджень в галузі інженерно-

педагогічної, технологічної та професійної освіти. Висвітлено актуальні проблеми теорії і 

практики професійної підготовки сучасних фахівців із таких напрямів як: інформаційно-

комунікаційні технології, харчова галузь, технології зварювання, транспортні засоби, 

редакційно-видавничі системи, системи неруйнівного контролю, 3D проектування, 

енергозберігаючі технології, льотна справа, стилістика, швейна галузь. 

Для викладачів, науковців, аспірантів, фахівців у галузі професійної освіти. 

 

 

 

 

SCIENTIFIC EDITION 

 

UDC 377-378 

Problems of Engineering and Teacher Education. Collected papers. Issue 40-41 . - Kharkov, 

Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy ( UIPA ), 2013. - 357 c.          

The book presents the results of research in the field of engineering , educational, technical 

and professional education. Topical problems of the theory and practice of advanced training of 

specialists in areas such as information and communication technology , food industry, welding 

technology , vehicles, editorial and publishing systems, nondestructive testing , 3D design , energy 

saving technology, flight case , style , clothing sector were considered.        

For teachers, scholars, graduate students, professionals in the field of vocational education. 

 

 

 

 

 Підписано до друку 19.12.2013 

Формат 84x108/32 

     Папір офсетний. Друк офсетний. 

     Умов. друк. арк. – 41,5. Облік. від арк. – 44,6 

     Тираж прим. 200. Ціна договірна. 

     Надруковано у видавництві ФОП Шевченко С. А. 

 
 


