Порядок оформлення та подання статей до збірника наукових праць
"Військова освіта" Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського
1. Статус збірника та його тематика
Збірник наукових праць "Військова освіта" Національного університету
оборони України” (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації від 21.02.2014 р., серія КВ, № 20600-10400 ПР) планується
до випуску два рази на рік (червень, грудень поточного року) з такими
термінами подання статей до редакційної колегії:
до 10 квітня (термін видання – червень);
до 10 жовтня (термін видання – грудень).
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з
педагогіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014р.
№ 153).
Основні тематичні напрями збірника:
проблеми та перспективи розвитку військової освіти;
стандартизація військової освіти;
удосконалення змісту військової освіти;
інноваційні технології підготовки військових фахівців;
науково-методичне та організаційно-методичне забезпечення освітнього
процесу;
психолого-педагогічне супроводження освітнього процесу;
виховна робота у вищих військових навчальних закладах;
якість освітнього процесу;
управління якістю підготовки військових фахівців;
інноваційна діяльність у військових навчальних закладах;
підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
підготовка студентів за програмою офіцерів запасу;
напрями

покращення

професійної

орієнтації

молоді,

військово-

патріотичної роботи, організації довузівської підготовки;
контроль, моніторинг, та матеріально-технічне забезпечення освітнього
процесу.
Призначення збірника:
опублікування результатів наукової діяльності наукових працівників;
опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами
наукових ступенів;
опублікування наукових результатів досліджень претендентів на
присвоєння вчених звань;
оцінювання

результатів

наукової

діяльності

наукових,

науково-

педагогічних працівників за опублікованими статтями.
2. Критерії відбору статей редакційною колегією
До видання приймаються наукові статті, які мають такі необхідні
елементи:
постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 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 (мета статті/ постановка завдання);
методи дослідження;
виклад

основного

матеріалу

дослідження

(наукова

новизна,

обґрунтуванням отриманих наукових результатів, практичне значення);
висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у
даному напрямку.
З метою дотримання зазначених вище вимог слід жирним шрифтом
виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз останніх
досліджень і публікацій, мета статті, методи дослідження, виклад
основного матеріалу, висновки та перспективи подальших досліджень. У

статтях, що написані англійською мовою, необхідно виділити такі елементи:
Introduction, Analysis of relevant research, Aim of the Study, Research
Methods, Results, Conclusions.
3. Вимоги до технічного оформлення статей
Оформлення статей здійснюється з дотриманням таких основних правил:
відповідність Держстандарту ДСТУ 3008-95;
мова статті – українська, англійська;
на першій сторінці тексту у лівому верхньому куті без абзацного відступу
– УДК (шрифт 12); після пропуску в один інтервал у правому верхньому куті
друкуються (шрифтом 12, вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора;
науковий ступінь; вчене звання; назва організації, в якій працює автор; ID
ORCID;
заголовок статті (після пропуску в один інтервал друкується великими
літерами (шрифт 14, жирно, вирівнювання посередині);
під заголовком статті подаються: анотація українською мовою (8 – 10
рядків). ключові слова (6-8); для статей англійською мовою – відповідна
анотація та ключові слова – англійською мовою (шрифт 12, курсив,
вирівнювання по ширині);
текст статті виконується у форматі А4 шрифтом 14 (Times New Roman),
в редакторі Microsoft Word, через один інтервал, з відступами на початках
абзаців 1,0 см, з полями: верхнє – 2 см, нижнє – 3 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см;
обсяг статті – 7-8 сторінок, як правило, повністю заповнених; рисунки і таблиці
повинні мати номери і назви, на які у тексті статті мають бути посилання (у
круглих дужках). Кількість математичних співвідношень (формул) не
обмежується; якщо їх кількість дві і більше, то вони повинні мати порядкові
номери (у круглих дужках), на які у тексті статті можуть бути посилання (набір
формул здійснюється в редакторі формул Microsoft Equations. Символи у
формулах набираються курсивом). Одиниці фізичних величин указуються в
системі СІ. Загальноприйняті терміни, які часто зустрічаються в тексті,

наводяться у вигляді абревіатури; якщо абревіатура наводиться вперше, то її
необхідно розшифрувати (у круглих дужках);
після тексту статті шрифтом 12 подається список літератури
(ЛІТЕРАТУРА) в алфавітному порядку; у списку літератури наводяться лише ті
першоджерела, на які у тексті статті є посилання; посилання на наукову
літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за
списком літератури, 87 – сторінка; посилання на декілька наукових видань
одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22–23]; вимоги до оформлення
бібліографічного опису наведені у ДСТУ 3582:2013.
після списку ЛІТЕРАТУРИ наводиться (відповідно) REFERENCES;
після REFERENCES наводиться РЕЗЮМЕ. У правому верхньому куті
(вирівнювання справа, шрифт 12): имя, фамилия автора; научная степень,
ученое звание; название

организации, в которой работает автор; название

статьи (прописными буквами); аннотация (курсив) на русаком языке (8-10
строк); ключевые слова (6-8);
після РЕЗЮМЕ наводиться SUMMARY. У правому верхньому куті
(вирівнювання справа, шрифт 12) англійською мовою: ім’я, прізвище автора;
науковий ступінь, вчене звання; назва організації, в якій працює автор; назва
статті (прописними літерами); анотація (курсив) – 1850-1900 знаків; ключові
слова (6-8).
У анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз
необхідно відобразити такі елементи: мета статті, методи дослідження,
результати дослідження, наукова новизна, практичне значення дослідження,
висновки та перспективи подальших наукових досліджень [8–10 рядків
українською та російською мовами та 1850-1900 знаків англійською мовою].
При поданні статті до редакційної колегії авторам слід дотримуватися
таких вимог:
не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;

не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
використовувати лапки формату « »;
між

ініціалами

та

прізвищем

лише

графічні

ставиться

нерозривний

пробіл

(Ctrl+Shift+пробіл);
використовувати

елементи,

виконані

у графічних

редакторах із високою якістю деталей;
використовувати формат файлу .DOC для відправки в редакцію.
Процедура експертної оцінки статей (перевірка на плагіат, здійснення
редколегією

внутрішнього

рецензування

статей,

що

готуються

до

опублікування, та організація нею проведення зовнішнього незалежного
рецензування).
Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати статтю за
таких умов:
не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу
матеріалу;
не має наукової новизни та практичної значущості;
не відповідає тематиці збірника;
виконана з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;
не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);
порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено
плагіат.
Додаткова інформація
1. Кожній статті збірника присвоюється DOI – цифровий ідентифікатор
об’єкта, англ. – Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що
використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого
типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної
власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в
розширюваний спосіб». Реєстрація ID ORCID здійснюється на сайті
https://orcid.org.

2. REFERENCES (список використаних джерел інформації) оформляється
згідно з вимогами стандарту АРА (https://apastyle.apa.org/), де всі кириличні
назви

статей

та

книг

транслітеруються

латинськими

літерами

та

перекладаються англійською мовою.
3. Порядок рецензування статей, що подаються до редакційної колегії
(рецензент – фахівець у галузі наук, за якою підготовлена стаття):
статті, підготовлені кандидатами наук, подаються з рецензією доктора
наук;
статті здобувачів наукових ступенів подаються з рецензією доктора
(кандидата) наук.
Рецензії на статті мають відповідати структурі наведеного зразку.
На адресу редакційної колегії (03048, м. Київ, Повітрофлотський
проспект, 28, Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського. Редколегія збірника наукових праць "Військова освіта") мають
бути надіслані такі матеріали:
стаття, оформлена згідно з наведеними вимогами та відредактована (див.
зразок);
електронний варіант статті у вигляді файлу (прізвище автора,
наприклад, Petrenko) формату Microsoft Word 97 (або пізніша версія);
рецензія на статтю за підписом рецензента та завірена печаткою
організації, де він працює;
експертний висновок про можливість відкритого публікування статті,
завірений печаткою,
відомості про автора: 1) прізвище, ім’я, по-батькові; 2) науковий ступінь;
3) вчене звання; 4) організація, посада (повністю, без скорочень); 5) домашня
адреса, індекс чи інша адреса; 6) телефони (мобільний, домашній); 7) е-mail
(обов’язково).
Статті, що не відповідають будь-якій з перелічених вимог, до розгляду не
приймаються.
Контактні телефони редакційної колегії, електронна пошта: (044) 271–09–
76; e-mail: nuou_str@ukr.net, сайт http://znp-vo.nuou.org.ua
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РЕЗЮМЕ
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Summary (1850-1900 знаків).
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Стуктура Summary з абзацними відступами:
Introduction (проблема)
Purpose (мета статті)
Methods (методи дослідження)
Results (основні результати дослідження)
Originality(наукова новизна та практичне значення результатів дослідження)
Conclusion (висновки та перспективи подальших досліджень)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗІЯ
На статтю ____________________________________________________
(прізвище, ініціали автора та назва статті)

Текст рецензії ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Рецензент: ____________________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ініціали)

_____________________
(підпис)

“__” ______________20___ р.
Рецензія на статтю пишеться в довільній формі. Обов’язково
висвітлюється:
1. Відповідність вимогам, що ставляться до наукових статей.
2. Актуальність дослідження.
3. Відповідність назви статті її змісту.
4. Наукова новизна, авторські здобутки.
5. Практичне значення,
6. Науковість стилю, аналітичність викладеного в статті матеріалу.
7. Відсутність плагіату.
8. Висновок (рекомендації).

ЗРАЗОК ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ
Експертний висновок
Експерт (експертна комісія) ______________________________________,
(відомства, організації)

розглянувши матеріали статті ________________ автора(ів) ________________,
(назва статті)

(прізвище, ініціали)

підтверджує, що в матеріалах не містяться відомості, заборонені для
опублікування у відкритому друці.
Висновок: стаття _______________________ може бути опублікована у
(прізвище, ініціали)

відкритому виданні.
Експерт:______________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Експертний висновок завіряється гербовою печаткою закладу, в якому
працює експерт (експерти).

