ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні магістранти, аспіранти й викладачі! Сумський державний
педагогічний університет імені А.С. Макаренка щорічно видає збірник
наукових праць магістрантів, аспірантів та молодих вчених „Магістр”, що
публікує основні результати магістерських та дисертаційних робіт.
До збірника „Магістр” приймаються статті, присвячені оригінальним
дослідженням з проблем освіти. Наукові статті містять матеріали, не
опубліковані раніше в інших виданнях, і мають відповідати таким вимогам:
наявність 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
спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка
завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання
зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити
такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних
досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.
Мова викладу матеріалу: українська, англійська.
Обсяг статті, включно зі списком використаної літератури (не більше 7
джерел), повинен становити не менше 5 сторінок формату А 4. Відстань між
рядками – 1,5 інтервали комп’ютерного стандарту; кегль – 14; поля: верхнє і
нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Кількість рядків на одній
сторінці – до 30.
Рукопис оформляється згідно з такими вимогами. У верхньому лівому
куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та
ініціали автора (авторів), нижче – назва факультету / інституту; для
викладачів – посада, назва кафедри, на якій працює; науковий ступінь, вчене
звання (якщо є); нижче посередині рядка – заголовок статті великими
літерами. Між назвою закладу та заголовком статті інтервал – 2. Такий же
інтервал – між заголовком та анотацією, у якій не менше 5 рядків.
Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.
Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не
допускаються.
До статті додаються:
1. Довідка про авторів на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по батькові,
місце роботи, посада і/або місце навчання, науковий ступінь, вчене
звання, домашня адреса, телефони.
2. Магістранти, аспіранти і здобувачі, що подають одноосібні статті,
представляють відзив-рекомендацію наукового керівника.
3. Електронна версія тексту у форматі Windows з текстовим редактором
Microsoft Word. Шрифти – Times New Roman.

4. Поштова картка з адресою автора для повідомлення про прийняття
статті редколегією.
Статті разом із зазначеними документами магістрантів, аспірантів та
викладачів приймаються старшим лаборантом кафедри менеджменту освіти
та педагогіки вищої школи СумДПУ імені А.С. Макаренка (ауд. 229,
центральний корпус або на електронну адресу fpdo@sspu.edu.ua з
приміткою Магістр 2020).
Вартість публікації у збірнику «Магістр» становить 25 грн. за кожну
сторінку формату А4.
Термін подання матеріалів до друку – до 30 листопада 2020 р.
За довідками можна звернутись за телефоном: 68–59–67.
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Анотація подається українською мовою після заголовка (3-4 рядка
через 1 інтервал кегль 14 курсивом). Анотація містять стислу
інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті.

Сторінки рукопису не нумеруються. Підписи до рисунків, схем, таблиць
включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову
літературу в тексті подаються за таким зразком: (Іваненко, 2017, c. 100). Посилання на
декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: (Sternberg, 2004; Renzulli,
2005; Gagn, 2005).
Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в
алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА»/
REFERENCES (для англомовних статей). Список літератури обов’язково має містити не
менше одного джерела (однієї статті), опублікованого (ої) в науковому журналі
«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології».
Згідно з Наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до
оформлення дисертації» вимоги до оформлення літератури змінено. Список використаних
джерел інформації має бути оформлений згідно з вимогами стандарту АРА
(http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви джерел перекладаються англійською
мовою. З метою підвищення індексу цитованості слід подавати переклад
статей/книг/авторефератів дисертацій англійською мовою в авторській редакції, що
міститься в анотації до цієї наукової роботи (див. додаток 1).
Додаток 1
Приклад оформлення списку використаних джерел за стандартом АРА
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