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Інформація щодо вимог до наукової публікації 

у рамках ХІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною 

участю) «Неперервна освіта: актуальні дискурси» 

(15 -16 жовтня 2020 р., Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не 

публікувалася, не перебуває на розгляді в інших журналах. Максимальна кількість 

авторів − троє. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність 

наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших 

відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій 

публікації. Плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, 

перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні та 

неприйнятні. Оригінальність тексту − не менше 80%. 
 

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією. Редакційна колегія журналу 

здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. 

Рецензування статті триває не менше п’яти днів. Редакція здійснює присвоєння кожному 

опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI. Для публікації 

статті у збірнику необхідно подати електронний варіант статті та довідку про автора/ів. 

Назва документу має відповідати прізвищу автора(ів) (наприклад, Shumska.doc, 

Shumska_dovidka.doc).  
 

технічні вимоги до оформлення статей:  

До друку приймаються статті українською та англійською мовами обсягом 8 повних 

сторінок разом з рисунками (чорно-білими), таблицями, списком використаної 

літератури та анотаціями.  

− електронний варіант статті у форматі *.doc, підготовлений у текстовому редакторі 

Microsoft Word;  

− формат А4 через 1 інтервал, вирівнювання по ширині аркуша;  

− шрифт Times New Roman, розмір 14 пт;  

− усі поля 2 см.;  

− абзацний відступ від основного тексту – 1 см;  

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати 

назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не 

повинен бути більше ширини сторінки. 
 

Між даними про автора, назвою статті та основним текстом, між анотаціями робиться 

додатковий одинарний інтервал. Перед і після таблиць, рисунків та формул робиться 

додатковий одинарний інтервал. Переноси в назві та тексті статті не допускаються.  
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структура статті: 

рядок 1  – УДК (вирівнювання по лівому краю);  

рядок 2  − залишається незаповненим для розміщення ідентифікатора DOI 

рядок 3  – прізвище, ім’я та по батькові автора (по центру, шрифт напівжирний, прямий) 

рядок 4  – науковий ступінь та вчене звання автора 

рядок 5 − посада та повна назва установи, місто і країна, де працює автор, електронна адреса 

автора, ORCID ID (можна отримати: https://orcid.org/register) 

рядок 6  − назва статті (по центру, шрифт напівжирний, прямий, великі літери) 

абзац 1 – анотація українською мовою з такими обов’язковими елементами: актуальність 

проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 100 до 200 слів), ключові слова (4−5), 

відокремлені через ; 

абзац 2 − текст статті 
 

структурні елементи основного тексту статті: 

Вступ з обов’язковим висвітленням актуальності дослідження 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, невирішеної раніше частини загальної 

проблеми (якісний аналіз літературних джерел із проблеми, не можна перераховувати прізвища 

авторів, які вивчали питання, що досліджується) 

Мета статті 

Застосовані методи дослідження (їх основний зміст, характеристики і показники, які 

вони фіксують, та одиниці вимірювання) 

Виклад основного матеріалу (основні результати дослідження; обговорення результатів, 

повне обґрунтування отриманих наукових результатів) 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Список використаної літератури 

References 

У випадку подання статті англійською мовою основними елементами статті є: Introduction; 

Methodology of the Research; Results; Discussion; Conclusions; References 
 

Література розміщується після статті у порядку згадування; оформляється відповідно до 

міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015. Посилання на літературу в тексті слід давати в 

квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер 

джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без 

сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15]. Наприкінці статті 

розміщується транслітерована (онлайновий транслітератор: https://slovnyk.ua/translit.php) і 

перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA-7 

(American Psychological Association Style) (https://www.tandf.co.uk//journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf).  
 

наступний абзац − дата надходження статті до редакції 

нижче − англійською мовою: дані про автора, назва статті розширена анотація з такими 

обов’язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження 

(від 250 до 300 слів), ключові слова (4−5), відокремлені через ; 
 

вартість публікації: − друкованого примірника: стаття надіслана українською мовою − 800 

грн, англійською − 600 грн.; − електронної (без друкованого примірника): стаття надіслана 

українською мовою − 650 грн.; англійською − 500 грн. Вартість кожної додаткової сторінки − 50 

грн., додаткового друкованого примірника − 150 грн. 

Сплата здійснюється тільки після повідомлення автору про прийняття статті до друку, автору 

додатково буде надіслано реквізити для здійснення сплати.  

Статті надсилати: Бартош Олені Павлівні − olena.bartosh@uzhnu.edu.ua , одночасно -  Поп 

Ірині Павлівні popip@zakinppo.org.ua . 
 

https://slovnyk.ua/translit.php
https://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf
mailto:olena.bartosh@uzhnu.edu.ua
mailto:popip@zakinppo.org.ua
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Статті до 1 (46) та 2 (47) випуску збірника приймаємо з 15 вересня до 15 жовтня 2020 року. 

Друкований примірник буде розіслано авторам (за їх рахунок) «Новою Поштою» в грудні 2020 

року, електронний − усім авторам в кінці листопада 2020 року. 

 

Довідково: 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Серія 

«ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА» − ISSN 2524-0609 (Print) − періодичний 

науковий журнал, заснований у 1998 році (http://www.visnyk-ped.uzhnu.edu.ua). На 

підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) 

збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі 

педагогічних наук (011 − Освітні, педагогічні науки; 012 − Дошкільна освіта; 013 − 

Початкова освіта; 014 − Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 − 

Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 − Спеціальна освіта; 231 − Соціальна 

робота). 
 

Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, 

яких цікавлять проблеми розвитку педагогічної науки. До друку приймаються статті, що 

мають наукову і практичну цінність. Журнал представлено у наукометричних базах 

даних, репозитаріях та пошукових системах: Google Scholar (США); Національна 

бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна); INDEX Copernicus − ICV 2018: 90.53 

 
 

 
 

http://www.visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/index.php/visnyk-ped
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=24788405
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ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ  
 

Анотація. українською мовою, від 100 до 200 слів (актуальність проблеми, мета 

дослідження, методи та результати дослідження). 

Ключові слова: (4-5) соціальна робота; діти; соціальний працівник; соціальні послуги. 
 

Вступ. Підготовка фахівців є одним із засобів формування …................................. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання професійно орієнтованої…… 

Метою статті є ………………………………………………………………….………. 

Методи дослідження……………………………………………………………………. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка ………………………………………….… 

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні висновки. ……………………..…. 

Список використаної літератури 
1. Васильєв І.І. Соціальна робота (теорія і практика). Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2014. Випуск 2(43). С. 1–2. 

2. Moore K. Defining the Term «At Risk». Child Trends. Brief Research-to-Results. 2006. 

Number 12, October, 2006. PP.1−3. 
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Стаття надійшла до редакції 17.09.2020 р.  
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TRAINING OF SOCIAL WORKERS FOR THE WORK WITH AT-RISK CHILDREN  
 

Abstract. in English, 250-300 words (the relevance of the problem under consideration, the 

purpose, methods and results of the research). 

Key words: (4-5) social work; children; social worker; social services. 
 

ЗРАЗОК 
Довідка про автора(ів) 

Прізвище, імʼя, по батькові (повністю)  

Науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повна назва), Посада  

Адреса місця роботи   

Контактний телефон:  

e-mail:  

Потреба в друкованому примірнику (так або ні), кількість примірників  

місто та номер відділення «НОВОЇ ПОШТИ», на яке відправляти друкований примірник  
 

 


