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Керівникам ГО «Спілка освітян 
України»,  наукових  установ, 
закладів вищої освіти. 
 Директорам обласних еколого- 
натуралістичних  центрів 
(станцій юних натуралістів).  
Директорам закладів  загальної 
середньої  та  середньої 
спеціальної освіти

 
Про підготовку до видання Всеукраїнського 
науково-педагогічного журналу «Освітній 
фактор»  

З  метою  підвищення  якості  позашкільної  освіти,  поліпшення  її 
науково-методичного забезпечення, розвитку творчого потенціалу педагогів, 
поширення інноваційних освітніх технологій, громадська організація «Спілка 
освітян України» спільно з  Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України  готують до  видання 
наступні номери Всеукраїнського науково-педагогічного журналу «Освітній 
фактор»  (державна  реєстрація  Міністерством  юстиції  України  –  наказ  від 
23.12.2021 №4637/5).  

Запрошуємо до співпраці науковців, аспірантів,  методистів,  педагогів-
практиків,  які  мають бажання опублікувати власні  праці та  долучитися до 
реалізації нашої мети.  

Виклад змісту  та  оформлення  статті  мають  відповідати  вимогам 
Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій (додаток 
1  до  листа  НЕНЦ).  Матеріали,  подані  з  порушеннями  вимог,  не  будуть 
включені до видання. 

 



Наукові  практики,  лекції,  науково-методичні  дослідження  та 
педагогічні напрацювання будуть друкуватися за розділами:

- Науково-методичні рекомендації
- Інноваційні освітні технології
- Природнича освіта
- STEAM освіта
- Педагогічні напрацювання
- Цифрові технології

Графік
подання статей до науково-педагогічного 

періодичного видання у 2022 році

Номер видання Терміни подання матеріалів
№ 1 до 1 березня поточного року
№ 2 до 1червня поточного року
№ 3 до 1 вересня поточного року
№ 4 до 1 грудня поточного року

Матеріали  надсилаються  на адресу  редакції:  04074,  м.  Київ,  вул. 
Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді  та  електронну  адресу  sergiy@nenc.gov.ua з  поміткою  «Освітній 
фактор». Додаткова інформація за телефоном: 067-982-31-92 (Сергій Цюнь). 

 

 
 
Голова ГО «Спілка освітян України»,
директор, доктор педагогічних наук,  
професор, академік Академії наук  
вищої освіти України                                            Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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Додаток 1
до листа НЕНЦ № 11
від 20 січня 2022 р.

Вимоги до оформлення статей
Текст  статті  повинен  відповідати  вимогам  МОН  України,  згідно  з 

якими
обов’язковими є такі структурні елементи: на першій сторінці зверху справа 
розміщується  УДК,  наступний  рядок  (вирівнювання  по  центру)  великими 
літерами  назва  статті,  після  цього  через  рядок  (вирівнювання  по  центру) 
ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, 
посада, e-mail.

З  наступного рядка – анотація  та ключові  слова українською мовою 
(ключові слова - від 5 до 8 термінів, розділених знаком «;»). 

Основна  частина.  Постановка  проблеми  у  загальному  вигляді  та  її 
зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Аналіз останніх
досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 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.  Висновки 
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.

Список  використаних  джерел  оформлюється  згідно  з  вимогами 
стандарту АРА  (http://www.apastyle.org).  Список  повинен  містити  усіх 
авторів, які вказані в тексті, і подається мовою оригіналу. За зразком:
1. Бех, I. Д. (2015). Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Чернівці:
Букрек.
2. Бех  І.Д.  Програма  українського  патріотичного  виховання  дітей  та 
учнівської  молоді  [Електронний ресурс]  /  І.  Д.  Бех,  К.  І.  Чорна.  –  Режим 
доступу:  http://www.ipv.org.ua/data/28.01.15/Programa%20patriotychnogo
%20vyxovannya.p   df   
3. Виховуємо громадян-патріотів України: Науково-методичний посібник / 

авт. кол. за заг. кер. К. І. Чорної. – Черкаси : вид. ЧОІПОПП, 2012. – 268с. 

Вимоги до форматування статті: Оптимальний обсяг статті 8 повних 
сторінок.  Матеріал  слід  підготувати  у  форматі  rtf,  розмір  сторінки  А4 
(верхнє,
нижнє і праве поле – 2 см, ліве поле – 3 см), міжрядковий інтервал - 1,5, 
шрифт
TimesNewRoman, розмір шрифту – 14 кегль. Абзацний відступ ставити



автоматично  1,25  см  (не  допускається  створення  абзаців  за  допомогою 
пробілів чи клавіші Tab).  Текст вирівнюється по ширині.  Не допускається 
заміна тире знаком дефіса і навпаки. Виділення фрагмента тексту можливе 
напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не допускається). В тексті 
між  ініціалами та  прізвищем,  між  ініціалами,  в  інших  випадках,  коли 
неприпустимим  є  перенос між  рядками,  необхідно  використовувати 
нерозривний  пробіл  (комбінація клавіш  Shift+Ctrl+пробіл).  У  статті  слід 
використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо.
Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком:
(Іваненко,  2017,  c.  100)  або  (Бех,  2015).  Посилання  на  декілька  наукових 
видань одночасно подаються таким чином: (Sternberg, 2004; Renzulli,  2005; 
Gagn, 2005).

Всі  цитати  мають  бути  підкріплені  посиланнями  на  джерела. 
Небажаними  є посилання на підручники, науково-популярну літературу,  на 
власні публікації.
 Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один 
графічний об’єкт.  Усі ілюстрації  подавати окремим файлом у форматі jpg. 
Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення 
умовних позначень.

Матеріали друкуються мовою оригіналу. Редакційна колегія залишає за 
собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам і не пройшли 
рецензування. 

Статті, які містять посилання на тимчасові файли, розглядатися не
будуть!

Не  схвалені  до  друку  статті  авторам  не  повертаються.  Редакція  не 
обов'язково  поділяє  позицію,  висловлену  авторами  у  статтях. 
Відповідальність за достовірність наведених даних та посилань несе автор.
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