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Електроне наукове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»
включено та індексується НМБ:
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ СТАТТІ:
Структура статті має містити такі елементи: постановку й обґрунтування
актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається
автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;
формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з
обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації,
перспективи подальших
Інформація про
досліджень; перелік використаних джерел.
індексування
Обсяг публікації – від 0.4 (16 000) до 1 друкованого аркуша (40 000 символів з
на сайті е-видання
пропусками).
Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші
версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1. Всі
поля – 2,5 см. Абзацний відступ – 1 см.
Порядок розміщення матеріалу для україномовних статей:
1) у лівому верхньому куті – індекс УДК (без абзацного відступу);
2) ПІБ автора повністю (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 10 пт);
3) вчене звання, науковий ступінь, посада (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);
4) місце роботи: назва установи, населеного пункту (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);
5) адреса електронної пошти (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт);
6) ідентифікатор ORCID (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт) // Якщо авторів декілька,
відомості про кожного подаються окремими рядками;
7) назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери, без абзацного
відступу);
8) слово «Анотація.» (напівжирний шрифт, 10 пт). У тому ж рядку – анотація статті обсягом не менш
як 1800 знаків, включаючи ключові слова (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт);
9) фраза «Ключові слова:» (напівжирний курсив, 10 пт). У тому ж рядку – ключові слова – 5-8
термінів, розділених «;» (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 10 пт, відступи справа і зліва
– 1 см);
10) основний текст статті (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 12 пт);
Важливо!
Цитування використаних джерел в основному тексті статті оформлюється за такими правилами [номер
джерела з переліку використаних джерел, сторінка або діапазон сторінок використаного джерела].
Наприклад [1, С. 23] або [1, С. 22-25].
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Номери сторінок не вказують в наступних випадках:
– посилання на сайт;
– посилання на матеріали всієї книги загалом.
У будь-якій іншій ситуації (наприклад, в переказі джерела) потрібно обов’язково вказувати номери
сторінок.
11) перелік використаних джерел (мовою оригіналу), оформлений за ДСТУ 8302:2015. Підзаголовок
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 12
пт, прописні літери). Джерела наводяться в алфавітному порядку з окремого абзацу, шрифт 12 пт,
міжрядковий інтервал 1,0; назва статті, ПІБ, анотація та ключові слова англійською мовою
(елементи оформляються аналогічно як українською мовою).
12) транслітерований латиницею перелік використаних джерел (REFERENCES (TRANSLATED AND
TRANSLITERATED)), оформляється за стандартом APA (http://www.apastyle.org/).
Перекладений та транслітерований латиницею перелік використаних джерел (шрифт 12 пт)
оформлюється наступним чином:
– прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею;
– назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
– після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела − (in Ukrainian) або
(in Russian).
Важливо!
Прізвища та імена авторів вказуються та транслітеруються латиницею з української мови згідно нового
стандарту транслітерації КМУ 2010 (http://translit.kh.ua/?passport);
Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами: для джерел українською
мовою –
«Стандартна українська
транслітерація» в режимі паспортний стандарт
(http://translit.kh.ua/?passport);
для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, що не відповідають
вищезгаданим вимогам.
Кожна стаття публікується лише однією мовою (англійською АБО українською).
КОНТАКТИ:
Адреса оргкомітету:
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, Київський університет
імені Бориса Грінченка, Науково-дослідна лабораторія інформатизації
освіти, к. 004-А.
Координатор конференції:
Морзе Наталія Вікторівна, проректор з інформатизації навчально-наукової та
управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України
Е-mail: ndl.io@kubg.edu.ua
Довідки за телефоном: (044) 485-20-87, (044) 272-18-62.
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