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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, здобувачами повинні мати рекомендацію 

наукового керівника, якщо він не є співавтором статті. 

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

рецензування. 

5. Рішення щодо публікації (позитивне чи негативне) повідомляється автору. Стаття 

може бути повернена для доопрацювання. 

6. Рукописи авторам не повертаються. 

7. Збірник з опублікованою статтею надсилається авторові поштою або видається у 

редакції. 

 

 

Вимоги до оформлення статей 
1. Обсяг статті 12–15 тисяч знаків /включаючи таблиці, графіки, рисунки/ формату А4 

(210 х 297) щільність 80-90 г/м
2
, надрукованих у двох примірниках на комп’ютері з 

використанням шрифтів текстового редактору Microsoft Word (Times New Roman, Arial) 

розміру 11 з міжрядковим інтервалом (1,0) по всій статті. 

2. Ширина полів сторінки: всі поля –  зліва, справа, зверху – 2,8см, знизу – 3,2см. 

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

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

Матеріали статті приймаються до публікації в електронній версії у вигляді файлів (текст 

форматами DOC, RTF, графіки, рисунки – TIFF) на CD диску. Якщо текст статті разом з 

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

ілюстраціями /одна ілюстрація – один файл/. 

4. До редакції приймаються документи Microsoft Word версій до 2003 року (Word 11, 

Microsoft Office 2003). Документи Word 2007, Word 2010, в форматі .docx не приймаються. 

5. Формули (нумерація, якщо вона необхідна, ставиться справа у дужках, 

вирівнюється справа), рисунки й таблиці вставляються по тексту одразу після посилання 

на них. 

6. Ілюстрації повинні бути чіткими, формули – написані загально прийнятою 

символікою. Розмір шрифту в ілюстрованому матеріалі не менше 10 пт. 

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

клавішею Enter. Текст не повинен мати переносів та інших елементів форматування. 

8. У статтях повинна використовуватись система одиниць СІ. 

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

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

внесених до переліків ВАК України”, Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 

2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» та 

повинні мати такі необхідні відомості: 

9.1 УДК; 

9.2 Прізвище та ініціали авторів (курсив жирний) – українською, російською, та 

англійською – згідно з системою транслітерації – Паспортна 2010 р. 

(http://slovnyk.ua/services/translit.php. (див. додаток 1); 

9.3 Мати ідентифікатор ORCID (єдиний міжнародний реєстр вчених) – 

http://orcid.org/ (див. додаток 2); 

http://slovnyk.ua/services/translit.php
http://orcid.org/
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9.4 Назва статті (літери великі, шрифт жирний, посередині) українською, 

російською, англійською мовами; 

9.5 Анотація - подається трьома мовами – українською, російською, англійською 

(написана якісною англійською мовою) і повинна містити: прізвища та ініціали авторів 

(курсив жирний), назву статті (у лапках), текст анотації (500 знаків). Подається відразу 

після списку використаних джерел. Слово «Анотація» не пишеться. 

9.6 Ключові слова (7 – 10 слів) на трьох мовах – українською, російською, 

англійською. 

9.7 Текст статті ; 

9.8 Список використаних джерел українською або російською відповідно до ДСТУ 

ГОСТ 7.1-2006 і англійською – відповідно до міжнародних стандартів (див. додаток); 

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. 

References - список використаних джерел латинськими літерами відповідно до 

стандарту Harvard. Посилання на стандарт - 

https://www.library.uq.edu.au/_/sites/default/files/storage/webfile_read/files/referencing/HarvardG

atton.pdf. 

Джерела, які видано українською мовою, потрібно транслітерувати за допомогою 

ресурсу http://slovnyk.ua/services/translit.php (див. додаток 1) Джерела видані російською 

мовою, потрібно транслітерувати за допомогою ресурсу http://translit.net/. У випадку, якщо 

джерело має канонічну англомовну назву, назва не транслітерується, а використовується її 

англомовний варіант. 

 

10. Автори повинні дотримуватися такого загального плану побудови статті: 

10.1. Загальна частина: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

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

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, якщо вона є у дослідженні містить описання 

використаних або розроблених методик; 

 висновки з проведеного дослідження та перспективи подальших розробок у 

обраному напрямку. 

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

лазерному принтері з однієї сторони аркуша. Другий екземпляр матеріалів статті 

підписується всіма авторами. 

12. Редакція залишає за собою право редакційної правки статті. 

13. Статті, відіслані авторам на доопрацювання, повинні бути повернені до редакції 

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

виправлення лише помилок набору. 

14. Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою (для кожного автора).  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.library.uq.edu.au/_/sites/default/files/storage/webfile_read/files/referencing/HarvardGatton.pdf
https://www.library.uq.edu.au/_/sites/default/files/storage/webfile_read/files/referencing/HarvardGatton.pdf
http://slovnyk.ua/services/translit.php
http://translit.net/
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Авторська довідка (українською, російською, англійською мовами): 
 Назва статті  

 Прізвище, повне ім’я та по батькові (англ. мовою - відповідно до системи 

транслітерації, рік народження).  

 Вчений ступінь, вчене звання  

 Місце роботи (англійською мовою - повне, офіційно прийнята назва) 

 Посада  

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

 Адреса для відправки авторського екземпляру.  

 У кінці довідки треба зазначити: “Поданий матеріал раніше не публікувався і до 

інших видавництв не надсилався”. «Не заперечую проти виставлення повного тексту статті 

на Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, в реферативну базу даних  

„Україніка наукова” та повнотекстову базу даних «наукова періодика України» , Сайт 

наукової бібліотеки УІПА» і на Сайт Наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU. 

 Особистий підпис кожного автора.  

 

ДОДАТОК  

1. Система транслітерації 
Прізвища, ім'я та по батькові англійською – згідно з системою транслітерації (Паспортна 

2010 р. КМУ) http://slovnyk.ua/services/translit.php 
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2. Реєстрація в ORCID (єдиний міжнародний реєстр вчених) – http://orcid.org/ 

 

  

 

 
   

http://mgsupress.ru/files/Journals/ORCID.pdf – інструкція 

Зразок : Poprshaev O. V. ORCID: 0000-0001-7059-341X; fiz01@mail.ru; National Univrsity “ 

Legal academy  of Ukraine”; Pushin str., 77, Kharkov, 61024, Ukraine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://orcid.org/
http://uipa.edu.ua/images/content/sborniki/obsh2.jpg
http://uipa.edu.ua/images/content/sborniki/obsh2.jpg
https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=http://mgsupress.ru/files/Journals/ORCID.pdf
mailto:fiz01@mail.ru
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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 46. – Харків, 

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2015. – 357 c. 

У збірнику представлено результати наукових досліджень у галузі педагогічної, 

інженерно-педагогічної, професійної і технологічної освіти. Висвітлено концепції, стратегії 

та методології, методики і зміст, проблеми професійної психології, становлення особистості 

та педагогічної підготовки компетентних фахівців таких напрямків як: харчової, хімічної, 

комп'ютерної, гірничої, аграрної, транспортної, енергетичної, швейної галузей. 

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

 

 SCIENTIFIC EDITION 

 

UDC377-378 

Problems of engineer-pedagogical education. Collection of scientific labours. Issue 46. – 

Kharkiv, Ukrainian Engineer-Pedagogical Academy (UEPA), 2015. – 357 p. 

The collected articles present the results of research in teaching, engineering, educational, 

vocational and technological education. The articles show the strategies and methodologies, 

techniques and content, the problem of professional psychology of personality and pedagogical 

training of competent professionals of such areas as food, chemical, computer, mining, agricultural, 

transport, energy, clothing industries. 
For scientists, teachers, experts in the field of professional activity. 
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