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ли 12 країн-засновниць, а саме: Бельгія, Канада,
Данія, Франція, Ісландія, Італія, Люксембург,
Нідерланди, Норвегія, Португалія, Велика Британія і Сполучені Штати Америки. У подальшому членами НАТО стали Греція і Туреччина (рік
вступу 1952), Німеччина (1955), Іспанія (1982),
Чеська Республіка, Угорщина і Польща (1999),
Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія (2004), Албанія і Хорватія
(2009), Чорногорія (2017) та Північна Македонія
(2020) [3].
1961 року у Копенгагені відбулася перша
конференція жінок-старших офіцерів Альянсу з делегатами з Данії, Нідерландів, Норвегії,
Великобританії та США. Делегати завершили
Копенгагенську конференцію, прийнявши резолюцію, що визначила проведення майбутніх
конференцій через регулярні проміжки часу [8].
З того часу жінки-старші офіцери НАТО організовували спеціальні конференції для обговорення статусу, організації, умов працевлаштування та кар’єрних можливостей жінок у Збройних
силах Альянсу. 1973 року під час конференції
жінок-старших офіцерів НАТО, що відбулася
в Брюсселі, було створено спеціальний Комітет
з питань жінок у складі сил НАТО. Делегати
прийняли резолюцію, в якій погодились, що жінки повинні мати можливість служити за всіма
спеціальностями, за винятком бойових дій, де їх
зайнятість має визначатися національною політикою. 1976 року Комітет з питань жінок у складі
сил НАТО (CWINF) був офіційно визнаний Військовим комітетом НАТО. 1998 року при Міжнародному військовому штабі (IMS) було створено Управління у справах жінок у силах НАТО
(OWINF), отримавши з 2000 року постійне представництво при IMS [12]. Управління у справах
жінок займалось наданням інформації з гендерних питань і різноманітності для підтримки роботи Комітету з питань жінок.
2009 року мандат Комітету з питань жінок
у складі сил НАТО був розширений для підтримки інтеграції гендерних аспектів у військових
операціях НАТО, зокрема для підтримки реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 (далі – РБ
ООН 1325), а також пов’язаних з нею резолюцій
[1]. З того часу Комітет з питань жінок у складі сил НАТО був перейменований на Комітет
НАТО з гендерних перспектив (NCGP), а Управління у справах жінок у силах НАТО – у Бюро
НАТО з гендерних перспектив (NOGP) [12].
Комітет НАТО з гендерних перспектив пропагує гендерну проблематику як стратегію вирішення проблем та досвіду жінок та чоловіків
невід’ємним виміром розробки, реалізації, моніторингу та оцінки політики, програм та військових операцій. Консультуючи політичне та військове керівництво НАТО, а також країни-члени
щодо гендерних питань та імплементації РБ
ООН 1325 та відповідних резолюцій, Комітет
НАТО з гендерних перспектив сприяє оперативній ефективності відповідно до цілей та пріоритетів Альянсу. Інші обов’язки Комітету включають сприяння обміну інформацією між членами
НАТО щодо гендерних політик та гендерної проблематики, забезпечення належної координації
з гендерних питань зі Структурою командування НАТО та штаб-квартирою НАТО, а також
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співпрацю з міжнародними організаціями та відомствами, що займаються інтеграцією гендерних перспектив у військових операціях. Кожен
член НАТО та країна-партнер мають право призначити одного діючого офіцера вищого рангу
(або цивільний еквівалент) делегатом до NCGP.
Делегати мають бути ознайомлені з останніми
національними подіями в галузі гендерних підходів та інструментів для гендерної інтеграції.
Вони також мають знати про політику НАТО
та національну політику щодо імплементації РБ
ООН 1325 та відповідних резолюцій. Держави,
що не входять до НАТО, можуть бути запрошеними взяти участь у діяльності NCGP [13].
2009 року НАТО схвалила Директиву 040-001
Bi-Strategic Command, яка запроваджувала
конкретні кроки щодо залучення військових
структур НАТО в порядок денний “Жінки, мир,
безпекаˮ. Директива була переглянута двічі –
2012 і 2017 року. Версія 2017 року “Інтеграція
РБ ООН 1325 та гендерні перспективи командних структур НАТО, включно із заходами щодо
захисту під час збройних конфліктівˮ [10] стала
значним кроком уперед щодо розуміння складної
і комплексної природи гендерного інтегрування.
Вона передбачає чітку підзвітність, визначення
відповідальних за впровадження осіб, підтримку
гендерних радниць і радників тощо. Директива
визначає загальну політику в цій сфері і застосовується до всіх міжнародних військових штабів
чи будь-яких інших організацій, що співпрацюють з НАТО. Вона включає стандарти поведінки
НАТО при здійсненні операцій та місій, визначає, що жінок слід розглядати як суб’єктів забезпечення сталого миру, вони мають бути задіяні
на всіх стадіях кризи або конфліктів, наполягає
на розширенні ролі жінок в операціях та місіях
на всіх рівнях [15].
Врахування гендерного фактору на всіх
етапах операцій НАТО вимагає і Доктрина
об’єднаних сил управління операціями НАТО
(NATO Standard AJP-01 Allied Joint Doctrine)
[18]. У ній, зокрема, йдеться про те, що гендерні перспективи необхідно враховувати на всіх
етапах операції НАТО; чоловіки та жінки мають
брати рівну участь для досягнення повної реалізації Резолюції РБ ООН 1325. У Доктрині також
зазначено, що гендерні нерівності часто посилюються у періоди кризи та конфліктів і, якщо
не вирішити проблему, можуть продовжуватися
й після закінчення конфлікту.
Офіс радника з гендерних питань (IMS
GENAD) підпорядковується безпосередньо Генеральному директору Міжнародного військового
штабу (DGIMS) і надає інформацію та консультації з гендерних питань, у тому числі з ефективного впровадження РБ ООН 1325 і пов’язаних з нею
рішень. Він також виконує функції секретаріату
Комітету НАТО з гендерних перспектив (NCGP).
До обов’язків радника з гендерних питань зокрема входять: сприяння діалогу з країнами-партнерами щодо відповідних гендерних питань; проведення брифінгів щодо важливих етапів та стану
інтеграції гендерної перспективи в рамках Альянсу; надання відповідей на внутрішні та зовнішні
запити на інформацію; збирання та поширення
інформації від НАТО та країн-партнерів щодо національних програм, політики та процедур з пи-
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тань гендерної проблематики, включаючи імплементацію РБ ООН 1325 та відповідних резолюцій;
зв’язок з міжнародними організаціями та відомствами, що займаються гендерними проблемами, а також інтеграцією гендерної перспек-тиви
у військові операції; поширення рекомендацій
Комітету НАТО з гендерних перспектив; сприяння обміну інформацією між країнами НАТО щодо
гендерної політики та гендерної проблематики
тощо [11].
Свою першу політику щодо імплементації резолюції РБ ООН 1325 НАТО та РЄАП ухвалили
2007 року, План дій було погоджено 2010 року.
2012 року для посилення політики НАТО у сфері
ґендерних перетворень була запроваджена посада Спеціального представника Генерального
секретаря НАТО з питань порядку денного “Жінки, мир, безпекаˮ. 2018 року на саміті в Брюсселі
глави держав та урядів НАТО ще більше посилили свою прихильність до затвердження нової політики та Плану дій щодо жінок, миру та безпеки [14]. Політика НАТО/РЄАП щодо жінок, миру
та безпеки 1 (WPS) була погоджена та схвалена
лідерами НАТО. У Політиці підтверджується,
що НАТО та її партнери прагнуть зробити свій
внесок у виконання резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо WPS, зробивши
Політику невід’ємною частиною своєї повсякденної діяльності як у цивільних, так і у військових
структурах. Нова політика будується на основі
трьох керівних принципів: інтеграція, інклюзивність та цілісність.
Інтеграція. Гендерна рівність повинна розглядатися як невіддільна частина політик, програм та проектів НАТО, керованих ефективними
методами гендерної інтеграції. Для досягнення
гендерної рівності необхідно визнати, що кожна
політика, програма та проект стосуються як жінок, так і чоловіків.
Інклюзивність.
Представництво
жінок
у НАТО та в національних силах необхідне для
підвищення ефективності та успіху в роботі.
НАТО буде прагнути збільшити участь жінок
у всіх завданнях у Міжнародному військовому
штабі та Міжнародному персоналі на всіх рівнях.
Цілісність. Системні нерівності вирішуються
для забезпечення справедливого та рівного ставлення до жінок та чоловіків у всьому Альянсі.
Відповідальність за всі зусилля з підвищення
обізнаності та впровадження порядку денного стане пріоритетним напрямом відповідно до
міжнародних рамок [7].
З 2021 року посаду Спеціального представника Генерального секретаря НАТО з питань
порядку денного “Жінки, мир, безпекаˮ обіймає
Ірен Феллін [4, с. 69]. Одним із головних пріоритетів І. Феллін буде сприяння виконанню Плану
дій НАТО/Ради євроатлантичного партнерства
(РЄАП) 2021–2025 щодо жінок, миру і безпеки,
офіційно затвердженого міністрами оборони країн НАТО 22 жовтня 2021 року. Новий План дій
підтримує обіцянки країн Альянсу, які були підтверджені на Брюссельському саміті 2021 року,
щодо подальшого розвитку гендерної рівності
та інтеграції гендерних перспектив в усю діяльність політичних, цивільних і військових структур НАТО, від політики і планування, тренування і освіти до місій і операцій [6].

Забезпечення гендерної рівності, розширення
прав і можливостей всіх жінок і дівчат, чоловіків
і хлопців у сфері безпеки і оборони – це завдання
не лише держав, а й міжнародних організацій,
залучених до формування та вдосконалення національних законодавчих механізмів забезпечення прав людини, незалежно від статі, раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Важливою є імплементація кращого світового досвіду, здійснення
контролю за дотриманням та реалізацією даної політики, сприяння сталому розвитку світу
[4, с. 70].
Україна є одним з найактивніших партнерів
Альянсу в просуванні програми “Жінки. Мир.
Безпекаˮ та інтеграції гендерних перспектив
у свій сектор безпеки та оборони. В країні відкрито та працює Представництво НАТО в Україні. Угода між Урядом України та Організацією
Північноатлантичного договору про створення
Представництва НАТО в Україні була підписана у вересні 2015 року і набула чинності у березні 2016 року. Представництво НАТО в Україні
складається з Офісу зв’язку НАТО (NATO Liaison
Office) [17] та Центру інформації та документації НАТО (NATO Information and Documentation
Centre) [16].
Центр інформації та документації НАТО
в Україні був заснований у Києві 1997 року напередодні підписання Хартії Україна – НАТО про
особливе партнерство, яка є основоположним
документом для відносин між НАТО та Україною. Його завданням стало інформування
української громадськості про НАТО та переваги партнерства між Україною та НАТО. Офіс
зв’язку НАТО в Україні був відкритий у квітні
1999 року. Його відкриття стало підтвердженням високого рівня відносин між Україною
та НАТО. Метою його діяльності є сприяння
участі України у програмі “Партнерство заради
мируˮ з максимально повним використанням
можливостей, закладених у цьому механізмі, а
також поглиблення співпраці між НАТО та державними структурами України в рамках Річних
національних програм [5]. Спільно з українськими партнерами Представництвом реалізуються програми та проекти, спрямовані, зокрема, на забезпечення гендерної рівності в секторі
безпе-ки і оборони.
Висновки. Організація Північноатлантичного договору відіграє значну роль у сприянні
стабільному і міцному миру, в рамках якого ґендерна рівність є ключовим чинником. Гендерний
аспект враховується на всіх етапах операційного
процесу – при розробці, плануванні, впровадженні, моніторингу та оцінці політики та програм.
Політика НАТО щодо ґендерної рівності має тривалу історію, є добре структурованою і будується
на основі трьох керівних принципів: інтеграції,
інклюзивності, цілісності.
Перспективними напрямами подальших
наукових студій можуть стати дослідження досвіду забезпечення принципу ґендерної рівності
у Збройних силах країн-членів НАТО та країнах-партнерах, запобігання та протидії дискримінації за ознаками статі.
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ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті досліджено теоретичні питання здійснення оцінювання соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти, визначено актуальність проблеми. Проаналізовано дослідження з питань побудови сучасної внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної
середньої освіти, схарактеризовано вимоги до визначення критеріїв оцінювання педагогічної діяльності
педагогічних працівників. Розкрито сутність оцінювання соціально-педагогічної діяльності в умовах закладів загальної середньої освіти, методи збору інформації. Схарактеризовано сучасні підходи до здійснення оцінки педагогічної діяльності педагогічних працівників. Визначено ключові критерії оцінювання соціально-педагогічної діяльності.
Ключові слова: оцінювання, соціально-педагогічна робота, діти, батьки, соціальний супровід, соціальна
підтримка, соціальний педагог, молодший шкільний вік, заклад загальної середньої освіти.
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Summary. The article investigates the theoretical issues of assessment of socio-pedagogical activities in general
secondary education, identifies the relevance of the problem. Analysis of recent research on the construction of a
modern internal system of quality assurance of general secondary education, characterizes the requirements for
determining the criteria for evaluating the pedagogical activities of teachers and modern approaches to evaluating the pedagogical activities of teachers. The essence of evaluation of social and pedagogical activity with children of primary school age in the conditions of general secondary education institutions, methods of information
collection is revealed. It is determined that assessment in an educational institution should be carried out on the
basis of a competency-based approach. The assessment is based on the results of qualitative and quantitative
indicators. The effectiveness of evaluation of socio-pedagogical work depends on the purpose, cost of resources,
conditions of implementation, the choice of methods and forms. The assessment is carried out on a certain basis –
the criterion. Each criterion includes a group of qualitative indicators that reveal the content and characterize
the achievements, based on the priority areas of socio-pedagogical activities. The issue of using self-assessment to
assess socio-pedagogical activities, SWOT-analysis in order to identify strengths and weaknesses, opportunities
and threats in each area of assessment. The main criteria for assessing socio-pedagogical activities in the system
of general secondary education are determined: planning of socio-pedagogical activities, analysis of socio-pedagogical activities, socio-pedagogical educational activities, diagnostic work, preventive work, providing consulting
services to participants of the educational process, creation of educational resources, use of ICT in socio-pedagogical activities, implementation of own professional development and training, implementation of innovative
socio-pedagogical activities, participation in projects, cooperation with parents, community, activities pedagogy
of partnership, socio-pedagogical activity on the basis of academic integrity.
Keywords: evaluation, social and pedagogical work, children, parents, social support, social support, social
pedagogue, primary school age, general secondary education institution.

остановка проблеми. В умовах складної
П
соціально-політичної ситуації, в якій перебуває Україна на даний момент, розповсюдження

гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 перед соціальними педагогами
закладів освіти постають завдання здійснювати
профілактичну, просвітницьку та розвивальну
роботу в умовах дистанційного та змішеного навчання, налагоджувати взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу, застосовуючи сучасні
ефективні форми та методи роботи.
Концепція Нової української школи наголошує на необхідності змін існуючих практик професійної діяльності всіх педагогічних працівників
закладу освіти, в тому числі і соціальних педагогів. Процеси модернізації навчально-виховного

процесу в закладах початкової освіти спрямовані
на забезпечення особистісно-орієнтованого підходу, підвищення якості надання соціально-педагогічних послуг, професійної компетентності
працівників психологічної служби, орієнтації на
конкретний результат [4; 5]. На жаль, як зазначається в аналітичних даних МОН України, показник забезпеченості закладів освіти посадами
соціальних педагогів у 2020/2021 рр. (54,8% від
загальної потреби) значно нижчий, ніж показник
забезпеченості посадами практичних психологів
(72,7% від загальної потреби, що позначається на
результатах роботи фахівців [2, c. 6].
Слід зазначити, що соціальні педагоги виконують свої фунціональні обов'язки як у закладі
освіти (охоронно-захисна, просвітницька, вихов© Кравчук Н.М., Денисюк О.М., 2021
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на, профілактична, консультаційна діяльність,
аналіз та обробка результатів спостереження,
підготовка та проведення опитувань тощо) так
і за його межами (організація соціально-виховних заходів, соціальних проєктів, оформлення
робочої документації, звітів, планування діяльності, самоосвіта, співпраця з громадськістю,
участь у роботі різноманітних засідань дорадчих
органів тощо), мають значний обсяг роботи [2].
Відтак важливим є здійснення належного оцінювання соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти, стандартизація
інструментарію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Рекомендації до побудови внутрішньої системи
забезпечення якості освіти у закладі загальної
середньої освіти розробляли М. Бобровський,
С. Горбачев, О. Заплотинська, О. Ліннік, Л. Шевчук. Науковцями визначено критерії, індикатори
оцінювання освітніх та управлінських процесів
закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Так, серед важливих вимог до визначення
критеріїв оцінювання педагогічної діяльності
педагогічних працівників науковці визначають
забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; створення освітнього середовища, вільного від будь-яких проявів насильства
та дискримінації; створення інклюзивного середовища; ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації
освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти; постійне
підвищення професійного рівня і педагогічної
майстерності педагогічних працівників; налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти; організація
педагогічної діяльності та навчання здобувачів
освіти на засадах академічної доброчесності [1].
На нашу думку, такий підхід може стати основою для виокремлення ключових критеріїв оцінювання соціально-педагогічної діяльності.
Ефективність соціально-педагогічної діяльності, особливості її оцінювання досліджувала
З. Шевців. Науковиця доводить, що досягнуті
результати мають аналізуватися за наявністю
у фахівця відповідних умінь та навичок або рівнем його професіоналізму. Пропонує для визначення рівня ефективності соціально-педагогічної
діяльності використовувати такі методи збору інформації: безпосереднє спостереження за практичною діяльністю соціального педагога; бесіда
з отримувачем послуг та його оточенням; соціологічні експрес-опитування; аналіз статистичної
звітності (в т. ч. з використанням спеціально підготовлених бланків статистичного аналізу); математичне моделювання та прогнозування; метод самооцінки (на основі анкетування) [5].
Особливості психологічної та соціально-педагогічної роботи в закладах загальної середньої
освіти висвітлено у працях В. Панка, В. Горленко, В. Острова, Н. Сосновенко, І. Ткачук.
Науковцями здійснено оцінку рівня насильства
у закладі освіти, виокремлено емпіричні критерії
найбільш поширених у закладах освіти видів насильства, доведено важливу роль профілактичної діяльності працівників психологічної служби

в збереженні, зміцненні й розвитку психічного
здоров'я усіх учасників освітнього процесу [2].
Важливого значення в оцінюванні соціальнопедагогічної діяльності є визначення рівня довіри батьків, учнів до педагогічного колективу,
соціального педагога, психолога закладу освіти,
класного керівника. Дослідники Ж. Петрочко,
В. Кириченко окреслили індикатори-твердження, які можуть бути використані для моніторингу безпечності освітнього середовища і відчуття
учнями власної безпеки [6].
Мета статті. Головною метою статті є здійснення теоретичного аналізу проблеми оцінювання в закладах загальної середньої освіти,
визначення критеріїв оцінювання соціально-педагогічної діяльності.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі змінилися підходи до здійснення оцінки
педагогічної діяльності педагогічних працівників. Традиційним залишається атестація педагогічних працівників (в т. ч. соціальних педагогів) – система заходів, спрямованих на всебічне
та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Один із принципів
організації атестації – здійснення комплексної
оцінки діяльності педагогічного працівника, яка
передбачає забезпечення всебічного розгляду
матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної
документації, порівняльний аналіз результатів
діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об'єктивної
атестації є всебічний аналіз освітнього процесу
у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег
педагога, який атестується тощо.
Державною службою якості освіти розроблено
методичні рекомедації з проходження педагогічним працівником сертифікації – зовнішнього
оцінювання його професійних компетентностей,
практичних вмінь та навичок. За даними МОН
України на етапі пілотування у 2019–2020 рр.
сертифікацію мали можливість пройти лише вчителі початкових класів на добровільних засадах.
Проходження сертифікації, на думку авторів, дозволить виявити кращих педагогів, готових працювати в сучасних умовах НУШ та поширювати
свій досвід. Важливим елементом сертифікації
є здійснення працівником самооцінювання. За
результатами самооцінювання готують висновки, визначають шляхи вдосконалення освітньої діяльності. Ці матеріали стануть складовою
щорічного звіту про діяльність закладу освіти
та частиною річного плану роботи на наступний
навчальний рік. Якщо оцінювання показує різні результати освітньої діяльності закладу для
окремих груп дітей (різної статі, національності,
соціального статусу тощо), звіт має відображати цю різницю і пропонувати шляхи вирішення
проблемних ситуацій. Результати самооцінювання можуть слугувати підставою для коригування
стратегії розвитку закладу освіти та розроблення
річного плану роботи закладу освіти на наступний навчальний рік. Важливим є узгодження
плану діяльності фахівців психологічної служби,
в тому числі і соціального педагога, із потребами
закладу освіти [2; 4]. Все більшої популярності
набуває застосування SWOT-аналізу, який заклад освіти або окремий працівник може провести із метою визначення сильних та слабких
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сторін своєї діяльності, можливостей та загроз за
кожним напрямом оцінювання.
Важливою метою визначення ефективності соціально-педагогічної діяльності є її удосконалення. Під ефективністю соціально-педагогічної діяльності розуміють узагальнений, інтегрований
показник якості соціально-педагогічної діяльності.
Аналіз теоретичної та науково-методичної літератури з проблеми дослідження, нормативноправового забезпечення соціально-педагогічної
діяльності в закладах загальної середньої освіти, визначення сутності оцінювання в закладах
освіти, дозволив виділити такі критерії оцінювання соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти: здійснення
планування соціально-педагогічної діяльності,
здійснення аналізу соціально-педагогічної діяльності, проведення соціально-педагогічної
просвітницької діяльності, здійснення діагностичної роботи, здійснення профілактичної роботи, надання консультативних послуг учасникам
освітнього процесу, створення освітніх ресурсів,
використання ІКТ у соціально-педагогічній діяльності, здійснення власного професійного розвитку та підвищення кваліфікації, здійснення
інноваційної соціально-педагогічної діяльності,
участь у проєктах, співпраця з батьками, громадськістю, діяльність на засадах педагогіки партнерства, соціально-педагогічна діяльність на засадах академічної доброчесності.
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Висновки і пропозиції. Аналіз наукових досліджень та практичного досвіду соціально-педагогічної діяльності дає можливість стверджувати, що в сучасних соціально-економічних умовах
акцент вирішення проблеми оцінки якості професійної діяльності соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти, а також створення
умов ефективного управління даною діяльністю
переноситься на суб’єкти освітньої системи. Оцінювання в закладі освіти має грунтуватись на
компетентнісному підході. Оцінка виставляється
за результатами якісних та кількісних показників. Ефективність оцінювання соціально-педагогічної роботи залежить від мети, затрат ресурсів,
умов виконання, відбору методів та форм. Оцінювання проводиться за певною ознакою – критерієм. Кожен критерій має включати в себе групу якісних показників, які розкривають зміст
та дають характеристику досягнень. Важливе
значення для оцінювання соціально-педагогічної діяльності має самооцінювання, застосування SWOT-аналізу із метою визначення сильних
та слабких сторін, можливостей та загроз за кожним напрямом оцінювання.
Подальшого дослідження потребує зміст і методики оцінки якості професійної діяльності соціальних педагогів в змінених умовах закладів
загальної середньої освіти, апробація здійсненя
оцінювання соціально-педагогічної діяльності за
визначеними критеріями.
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2–3 днів. Статті студентів публікуються за в потрібній кількості.
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ– висновки з даного дослідження і перхідні елементи (з виділенням по тексту статті): спективи подальшого розвитку в цьому на– постановка проблеми у загальному ви- прямку.
гляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
Автори, які подали матеріали для пу– аналіз останніх досліджень і публіка- блікації, погоджуються з наступними полоцій, в яких започатковано розв'язання даної женнями:
проблеми, на які посилається автор;
– відповідальність за достовірність по– виділення невирішених раніше час- даної інформації в своїй роботі несе
тин загальної проблеми, яким присвячуєть- автор.
ся стаття;
– автори зберігають за собою всі автор– формулювання цілей статті (постанов- ські права і одночасно надають журналу
ка завдання);
право першої публікації, що дозволяє по– виклад основного матеріалу дослід- ширювати даний матеріал із зазначенням
ження з повним обґрунтуванням отриманих авторства та первинної публікації в даному
наукових результатів;
журналі.

ВИМОГИ
ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку
– назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів),
сторінки);
місце роботи (навчання) англійською мовою;
– назва статті, прізвище, ім’я, по бать– анотація (мінімум 1800 знаків) та клюкові автора (-ів), місце роботи (навчання), чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;
вчений ступінь, вчене звання, посада мовою
– текст статті може бути українською, рооригіналу статті;
сійською або англійською мовою;
– анотація (мінімум 700 знаків) та клю– список літератури подається наприкінчові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу ці статті у двох формах: «Список літератури»
статті;
і «References».
Формат статті
Поля
Основний шрифт
Розмір шрифту основного тексту
Міжрядковий інтервал
Вирівнювання тексту
Автоматична розстановка переносів
Абзацний відступ (новий рядок)
Нумерація сторінок
Малюнки та таблиці
Формули
Посилання на літературу
Обсяг

A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
всі сторони – 2 см
Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)
14 пунктів
полуторний
по ширині
включена
1,25 см
не ведеться
необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта
табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту.
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та
доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
повинні бути набрані за допомогою редактора формул
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються
від 10 до 20 сторінок включно
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