
До відома дописувачів 

збірника наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова.  

Серія 12: Психологічні науки» 

Матеріал статті повинен бути підготовле ний на ІВМ-сумісному комп’ютері. 
До матеріалів має додаватися диск зі статтею та копією файла, яку набрано в 
редакторі текстів МS Word for Windows. 

Вимоги до оформлення статей:  
Розмір аркушу А4; на сторінці повинно бути 29-30 рядків, шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зверху – 20 мм, 
знизу – 25 мм, зліва – 30 мм, справа – 15 мм, абзац – 1, 25 см. Таблиці 
оформлювати згідно вимог дисертаційного дослідження.  

На початку статті подається УДК (у лівому верхньому куті), наступний 

рядок – ініціали та прізвище автора, у дужках – з якого міста, далі з нового рядка –  

назва статті. Потім подаються три анотації (українською, російською та 

англійською мовами) по 25 рядків кожна з переліком ключових слів (8-10 слів). 

Об’єм статті від 12 сторінок. Посилання на використані в тексті джерела 
робляться за зразком: [2, с. 364–367; 5, с. 127; 27–39; 12], де перше число – номер 

джерела в списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки 

(діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з 

комою [1; 4; 6] або дефісом. Список використаної літератури оформлюється згідно 

вимог ВАКу (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9–13). У списку слід розрізняти 

тире та дефіс, наприклад, … – 1986. – Т. 7, № 5. – С. 89–103. (Звергіть увагу, не 

дефіси, а – тире!). 

Після списку літератури подається транслітераційний переклад 

літературних джерел. 

Наприкінці статті подаються відомості про автора українською та 

англійською мовами: науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або 

навчання, місто, країна, E-mail. 

Відповідно до Постанови ВАК України “Про підвищення вимог до фахових 

видань, внесених до переліків ВАК України” від 5 січня 2003 року за № 7 -06/1 
редакційна колегія збірника приймає у 2009 році та у подальші роки лише наукові 

статті, де присутні такі необхідні елементи: постановка 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, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті 

(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і 

перспективи подальших розвідок у даному напрямку (жирним виділити кожен 

пункт у структурі статті, див. далі зразок).  

Редакційна колегія організовує належне рецензування та ретельний відбір 

статей до друку. 

До статті обов’язково додається: рецензія наукового керівника (наукового 

консультанта); довідка про автора статті (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, домашня адреса, контактні 
телефони, E-mail). 

Довідки за телефоном: (044) 486-36-65. 

 
Редакційна колегія 



 
Зразок 

УДК ……..           

І. І. Іванова (м. Київ) 

НАЗВА СТАТІ 

 

Іванова І. І. Глибинне пізнання психіки. Текст анотації українською 

мовою (25 рядків)…………….. 

Ключові слова: 8-10 слів……….. 

 

Иванова И. И. Глубинное познание психики. Текст аннотации на 

русском языке (25 строк). 

Ключевые слова: 8-10 слов…….. 

 

Ivanova I. I. Назва статті англійською мовою. Текст анотації 

англійською мовою (25 рядків). 

Key words: 8-10 слів…… 

 

Постановка проблеми. Професійне становлення майбутнього 

практичного психолога ……………… 

Аналіз наукових досліджень. В основі методу психоаналізу 

комплексу тематичних малюнків лежить психодинамічний підхід. В науковій 

літературі визначення………………………………… 

Метою статті є окреслення особливостей психодинамічного підходу 

до аналізу………………………..  

Виклад основного матеріалу та результати досліджень. Об’єктом 

психодинамічної теорії виступає цілісна психіка у взаємозв’язках свідомої і 

несвідомої сфер, в єдності матеріальної та духовної реальності (холістичний 

підхід), у поєднанні емотивного, когнітивного та поведінкового 

аспектів.……………………………………………………… 



Висновки. Психодинамічний підхід до аналізу малюнку створює 

ефективну основу…………………………...  

 

Література 

 

 

Транслітераційний переклад літературних джерел 

 

 

Відомості про автора: 

Іванова Інна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології Інституту філософської освіти та науки Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, 

ivanova@gmail.com. 

 

Information about the author: 
Ivanova …………. 

 

mailto:ivanova@gmail.com

