Шановні колеги!
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до
співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень
педагогічної теорії та практики на сторінках часопису «Український педагогічний журнал».
Наукове фахове видання індексується Google Scholar, входить до науково-метричної
бази РІНЦ, має ISSN і є рецензованим.
Статті в журналі публікуються за такими напрямами досліджень:
– теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;
– теорія освіти й навчання;
– історія педагогіки;
– порівняльна педагогіка;
– якість освіти;
– управління розвитком освіти;
– методика шкільного навчання тощо.
Мови публікацій: українська, англійська, російська.
Періодичність видання 4 рази на рік.
Авторам рукописів статей до «Українського педагогічного журналу» слід надіслати
на електронну адресу редколегії журналу nauk_org_undip@ukr.net такі матеріали:
1. Електронну версію статті у форматі rtf, оформлену згідно із вимогами (див.
розділ «Вимоги до статей»). Назва файлу: прізвище автора_стаття.rtf (Бурда_стаття. rtf)
2. Відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи, посада, коло наукових інтересів, основні науково-педагогічні
здобутки, поштова адреса, контактний телефон та електронна адреса. Назва файлу: прізвище
автора_відомості.doc. ( Бурда_відомості. doc)
3. Фото автора: тип файла - рисунок JPEG ( Бурда_рисунок.jpg).
4. Авторам, які не мають наукового ступеня, слід подати електронну версію
(сканований документ або фото) рекомендації до друку статті у журналі від профільної
кафедри або лабораторії (витяг з протоколу засідання) чи наукового керівника, засвідчену
печаткою установи. Назва файлу: прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf)
Кравець_рекомендація. jpg (aбо .pdf )
5. Тема електронного листа: стаття до УПЖ
Матеріали друкуємо мовою оригіналу. Редакційна колегія здійснює внутрішнє
рецензування статей. Статті, які мають низький науковий рівень або оформлені з
порушенням вимог, не публікуватимуться й авторам не повертатимуться. Рішення
редакційної колегії повідомлятиметься авторові електронною поштою («до друку», «на
доопрацювання» або «відхилити»).
Публікація статей здійснюється коштом автора.
Вартість публікації – 55 грн. за одну сторінку.
Додатково сплачується переклад анотації з української мови на англійську (60 грн.) та
оформлення References (40 грн.) (за необхідності, якщо автор не подає зазначені матеріали у
належному вигляді).
Для співробітників Інституту педагогіки НАПН України та передплатників
журналу на поточний рік – публікація однієї статті (обсягом 12 сторінок) є
безкоштовною! (передплату необхідно підтвердити відповідною квитанцією)
Для закордонних авторів публікація в «Українському педагогічному журналі» до
12 сторінок включно коштує - 30 євро; більше 12 сторінок – 50 євро

Оплата здійснюється лише після повідомлення про схвалення редакційною
колегією статті до друку.
За детальнішою інформацією звертатися до науково-організаційного відділу Інституту
педагогіки НАПН України:
Гораш Катерина Вікторівна – тел. (044) 481-37-72

