Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до редколегії Збірника наукових праць «Вісник
Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія»
Стаття має бути структурована і мати такі елементи:

постановку проблеми та її актуальність у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковимичи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язанняпроблеми і
на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;

формулюваннямети та завдань статті мають бути направлені на узагальнення даних,
спрямованих на формулювання гіпотези або концепції, або певної моделі, розробку та виділення
методів, а також умов проведення дослідження;

методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і
показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання;

викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які
вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із
виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Опис емпіричних результатів
повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів.
Останні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією;

висновки про дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі, які
стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.
Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті;

література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України №
3 за 2008 р.
Розташування структурних елементів статті:
Матеріали для публікації в електронному виданні повинні бути написані українською,
російською або англійською мовою й оформлені таким чином:

у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий); у кожному
наступному рядку:

(у називному відмінку виділити жирним курсивом) Ім’я По батькові Прізвище;

(по центру прописними літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;

(з абзацу, курсив) резюме і ключові слова мовою статті з такими обов'язковими
елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів).

(з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6 слів за алфавітом через крапку з комою);

текст статті;

(по центру виділити жирним) Список посилань, транслітерація списку посилань
подається згідно системи транслитерації українського алфавіту за постановою Кабінету Міністрів
України від 27.01.2010 р. N 55. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/55-2010-%D0%BF (дата
звернення 13.10.2016). Оформлення списку посилано згідно стиль Американської психологічної
асоціації (APAstyle);

анотація іншими мовами (українська, англійська) подається у такому порядку: ініціали
авторівпрізвища (виділити жирним курсивом); НАЗВАСТАТТІ (по центру виділити жирним прямим);
Резюме(по центру); (з абзацу, курсив)текстанотації (1800 знаків);(з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6
слів за алфавітом через крапку з комою).

– обсяг статті – орієнтовно 10-12 сторінок.
Вимоги для оформлення тексту:
– шрифт TimesNewRoman, кегль 14, через 1,5 інтервали, абзацний відступ – 10 мм; поля: зліва 20 мм, справа - 15 мм, зверху та знизу - 20 мм);
Відомості про авторів:
відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада
і місце роботи, контактний телефон, e-mail та напрям, за яким подано статтю (педагогіка чи
психологія).
До уваги авторів!

Авторам (за виключенням докторів наук) разом зі статтею пред’являти до
редакції рецензію-відгук доктора наук (у відповідній галузі науки).

Максимальна кількість авторів у статті - три особи.

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (), тире (–), апостроф (’).

