
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ 

щодо подання інформаційних матеріалів (написання статей) 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти  

до інформаційно-методичного вісника  

«Професійно-технічна освіта Київщини – 2018» 

 

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Київській області, зокрема, його розділу про 

інформаційно-видавничу діяльність інженерно-педагогічними працівниками 

та учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти подаюься 

матеріали (статті) до інформаційно-методичного вісника НМК ПТО у 

Київській області «Професійно-технічна освіта Київщини». 

З метою результативного і своєчасного надання матеріалів звертаємо увагу 

на викладені методичні рекомендації щодо змісту та оформлення статей. 

 

Вимоги до змісту статей 

1.Зміст відповідає темі і розкриває її в повній мірі. 

2.Під час написання статті дотримуватися її структури: 

 вступна частина(формулювання мети статті); 

 виклад основного матеріалу; 

 висновки. 

Вимоги до оформлення статей 

 

1. Назва (заголовок) – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. 

2. Ім’я, прізвище автора(-ів) – напівжирний курсив, вирівнювання по 

правому краю. 

3. Посада, назва закладу освіти – курсив, розміщувати під ім’ям та 

прізвищем. 

4. Фото автора(-ів) – 3*4 см, кольорове. 

5. Епіграф (якщо є) – вирівнювання по правому краю, відступ від 

основного тексту – 1,5 пункта. 
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6. Текст статті: 

- текстовий редактор – Word of Windows; 

- шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) 14; 

- міжрядковий інтервал – 1,15; 

- абзацний відступ – 1см; 

- текст вирівняний по ширині сторінки. 

7. Поля сторінки – «дзеркальні»: 

- внутрішнє – 3 см; 

- зовнішнє – 2 см; 

- верхнє – 1,5 см; 

- нижнє – 1 см. 

8. Фото (картинки, схеми, графіки, діаграми інші ілюстрації) до статті, 

виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати вставленими у текст 

відповідно до змісту. Відступ від тексту – зверху і знизу по 1,15 інтервалу. 

9. Таблиці. Розміщувати у тексті, без фонових заливок. Кожна таблиця 

повинна мати порядковий номер, на який є посилання у тексті. Якщо в статті 

одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані лише у 

редакторі Microsoft Word. Слово «Таблиця» необхідно поміщати вгорі справа 

над таблицею напівжирним шрифтом. Розмір шрифту цифр і тексту в 

таблицях – 12 кеглів. 

10. Обсяг статті – 4-5 сторінок. 

11. Форма подання матеріалу – в електронному вигляді, у форматі .doc. 

До статті можуть вноситися зміни редакційного характеру без 

узгодження з автором. 

Дотримання термінів подачі матеріалів дасть змогу оперативно 

обробити отриману інформацію, зробить процес співпраці стабільним, 

передбачуваним і результативним. 


