
НАШІ АВТОРИ
 
Адаменко Оксана Олександрівна, – к. пед. н., ст. викладач кафедри математики і механіки, Миколаївський державний університет імені

В.О. Сухомлинського.
Азарова Наталя Володимирівна, – ст. викладач кафедри українознавства, Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного

університету внутрішніх справ.
Барановська Валентина Миколаївна, – викладач кафедри фізико-математичних дисциплін, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Бережна Вікторія Сергіївна, – викладач, аспірант Донбаський державний технічний університет.
Біницька Катерина Миколаївна, – викладач кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Борова Тетяна Анатоліївна, – к. пед. н., доцент, зав. кафедри іноземних мов, Харківський національний економічний університет.
Бучківська Галина Вікентіївна, – к. пед. н., доцент, зав. кафедри трудового навчання та художнього конструювання, Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія.
Вертегел Вікторія Леонідівна, – к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов, Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного

університету внутрішніх справ.
Вієвська Муза Георгіївна, – к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та психології, Криворізький економічний ін-тут, Державного вищого навч. закл.

"Київський національний економічний ун-тет імені Вадима Гетьмана".
Воронова Світлана Віталіївна, – методист кафедри менеджменту і розвитку освіти, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.
Гаращенко Лариса Василівна, – викладач кафедра методики і технологій дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса

Грінченка.
Голуб Тетяна Петрівна, – викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
Горгош Людмила Іванівна, – аспірантка, вчитель початкових класів, Середнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Ужгородського району Закарпатської області.
Горобець Данило Валентинович, – к. пед. н., заступник директора з виховної роботи, Відокремлений підрозділ "Стахановський педагогічний коледж

Луганського нац. ун-тету імені Тараса Шевченка"
Греськова Валентина Вікентіївна, – к. пед. н., доцент, професор кафедри трудового навчання та художнього конструювання, Хмельницька

гуманітарно-педагогічна академія.
Григор’єва Вікторія Вікторівна, – ст. викладач каф. музичного виховання та хореографії, Бердянський державний педагогічний університет.
Гулай Ольга Іванівна, – к.т.н. доцент зав. кафедри хімії, Луцький національний технічний університет.
Гулецька Яна Гаврилівна, – к. пед. н., ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут".
Денищич Тетяна Альбертівна, – аспірантка каф. українського мовознавства, Херсонський держ. ун-тет, викладач каф. української філології та світової

літератури Чорноморський держ. ун-тет ім. П. Могили.
Джуринський Петро Борисович, – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри спорту та допризовної підготовки, ПНПУ імені К.Д. Ушинського.
Диба Лариса Миколаївна, – ст. викладач каф. економічної теорії та методології наукового дослідження, Науково-навчальний фінансово-економічний

ін-тут при ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди".
Довбня Софія Олегівна, – ст. викладач кафедра методики і технологій дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса

Грінченка.
Дроздова Ірина Петрівна, – к. пед. н., доц., докторант кафедри українського мовознавства, Херсонський державний університет.
Дудчак Галина Іванівна, – викладач кафедри шкільної педагогіки та психології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Іванишин Галина Ярославівна, – аспірант, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника.
Карпова Олена Олегівна, – викладач, Одеський державний економічний університет (ОДЕУ).
Каткова Вікторія Павлівна, – викладач англійської мови, Донбаський державний технічний університет.
Киричок Анжела Сергіївна, – аспірант, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського.
Коваленко Олена Володимирівна, – к. пед. н., доцент кафедра методики і технологій дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету

імені Бориса Грінченка.
Костенко Ростислав Валерійович, – к. пед. н., докторант, ПНПУ імені К.Д. Ушинського.
Кочкурова Ольга Володимирівна, – аспірантка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
Кривощеков Володимир Єпіфанович, – канд. техн. наук ст. наук. співроб., доцент регіональний представник Міжгалузевого центру якості (МЦК)

"ПРИРОСТ" Української асоціації якості (УАЯ) в Одеській області.
Кулінка Юлія Сергіївна, – асистент кафедри педагогіки і методики трудового навчання, Криворізький держ. пед. університет.
Куліш Раїса Василівна, – к. пед. н., доцент кафедри дошкільної освіти, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського.
Лебідь Ольга Валеріївна, – асистент, Бердянський державний педагогічний університет.
Луцан Надія Іванівна, – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.
Максимчук Ганна Миколаївна, – аспірантка, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника
Мардарова Ірина Костянтинівна, – аспірантка каф. дошкільної педагогіки, ПНПУ імені К.Д. Ушинського.
Матюха Галина Василівна , – к. пед. наук, ст. викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови, Мелітопольський

державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Мурована Нонна Миколаївна, – к. пед. н., доц., заступник директора, доцент каф. педагогічної майстерності та практичної психології, Інститут

післядипломн. освіти Севастопольського міського гуманітарного ун-тету.
Мусаєв Кязім Фаікович, – к.т.н. доцент, завідувач кафедри технологічної освіти, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-

педагогічний університет".
Набока Ольга Георгіївна, – к.пед.н., доцент, декан факультету економіки і управління, Слов’янський державний педагогічний університет.
Негрівода Олена Олексіївна, – аспірантка кафедри педагогіки, ПНПУ імені К.Д. Ушинського
Немченко Сергій Геннадійович, – к. пед. н., доцент, Бердянський державний педагогічний університет.
Павелків Катерина Миколаївна, – викладач каф. іноземних мов, Рівненський держ. гуманітарний ун-тет.
Павленко Олексій Миколайович, – аспірант кафедри педагогіки та педагогічної майстерності, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
Падалка Ольга Іванівна, – викладач каф. педагогіки і психології, Рівненський держ. гуманітарн. ун-тет.
Плахтієнко Тетяна Юріївна, – методист, ХГМК "УЕЙ" м. Харків.
Полтавська Олена Миколаївна, – аспірантка, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; викладач, Донбаський державний

технічний університет.
Попова Олександра Володимирівна, – аспірантка, викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, ПНПУ імені К.Д. Ушинського.
Прошкін Володимир Вадимович, – к. пед. н., доцент, завідувач науково-дослідного відділу з організації наукових досліджень, Луганський національний

університет імені Тараса Шевченка.
Пудова Світлана Сергіївна, – асистент кафедри медичної біофізики, Вінницький нац. медичний університет імені М.І. Пирогова.
Савчак Ірина Василівна, – асистент кафедри іноземних мов і країнознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Синєока Галина Юріївна, – аспірантка, Львівський нац. ун-тет імені Івана Франка.
Скалозуб Тетяна Іванівна, – здобувач каф. теорії і методики дошкільної освіти, ПНПУ імені К.Д. Ушинського
Скоробогатова Марія Ростиславівна, – к. пед. н., доцент кафедри педагогіки, Таврійський національний університет імені В. I. Вернадського.
Сорокіна Галина Олександрівна, – к. географічних н., доцент кафедри туризму і готельного господарства, докторант, Луганський національний

університет імені Тараса Шевченка.
Стецишина Олена Василівна, – провідний спеціаліст сектору науки, вищих навчальних закладів і інтелектуальної власності управління освіти і науки

Вінницької облдержадміністрації.
Ступак Оксана Юріївна, – здобувач кафедри педагогіки, Слов’янський держ. педагогічний університет.
Товкач Ірина Євгеніївна, – ст. викладач кафедри методики і технологій дошкільної освіти, Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса

Грінченка.
Туриця Ольга Олегівна, – викладач хімічних дисциплін, Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ.
Тяллева Ірина Олексіївна, – к. пед. н., доцент кафедри іноземної філології, Севастопольський міський гуманітарний ун-тет.



Філоненко Олена Станіславівна, – аспірантка кафедри педагогіки, завідувач навчальної, виробничої практики студентів університету, Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя.

Хоменко Наталія Вікторівна, – аспірантка, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Чорна Маріанна Михайлівна, – асистент кафедри іноземних мов і країнознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Шепель Марина Євгенівна, – здобувач кафедри педагогіки, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, вчитель англійської мови загальноосвітньої спеціалізованої

школи-інтернату № 2, м. Одеси 
Шимова Ольга Василівна, – аспірантка, Київського ун-тету імені Бориса Грінченка; концертмейстер каф. теорії і методики музичної освіти,

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.
Яворська Галина Харлампіївна, – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри юридичної психології та педагогіки, Одеський державний

університет внутрішніх справ, полковник міліції.
 

 
 

 
 

ДО УВАГИ АВТОРІВ
 
Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків

ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-
02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:
"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх

приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі
необхідні елементи:

-   постановка проблеми в 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 невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
-   формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);
-   виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 
Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і

Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:
-   у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи

кандидат наук):
-   виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.
 
Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:
1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання;

коли таких немає – "пошукач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку
наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того,
якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.
4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)
5. "Резюме" – англійською, російською та українською мовами та ключові слова.
6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.
7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.
 
В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.
 
 


