Вимоги до публікацій
1. Загальні положення.
1.1.Тематика публікацій – методика викладання, досвід впровадження
інноваційних

технологій

навчання,

досвід

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій.
1.2. До публікації приймаємо:
 приватні авторські методики викладання предметів;
 загальні методики викладання предметів;
 нові форми, методи або засоби навчання;
 методичні розробки, пов’язані зі зміною матеріально-технічних умов
викладання предмета.
1.3. Після публікації матеріалу у рубриці «Методична скарбничка» автор
публікації отримає електронний сертифікат.
2. Основні елементи публікації .
2.1. Назва (заголовок, тема).
2.1.1.Назва повинна коротко і влучноописувативмістпублікації.
2.1.2. Не допускається в назвінаписанняслівпрописнимилітерами.
2.2. Зміст. Вимоги до змісту.
2.2.1. Зміст має бути таким, щоб педагоги могли отримати відомості про
найбільш раціональні організації навчального процесу, ефективність методів і
методичних прийомів, форми викладання навчального матеріалу, застосування
сучасних технічних та інформаційних засобів навчання.
2.2.2. Матеріал не повинен повторювати зміст підручників і навчальних
програм, описувати досліджувані явища і технічні об'єкти, висвітлювати
питання, викладені в загальній педагогічній літературі.
2.2.3. Матеріал повинен бути систематизований, викладений максимально
просто і чітко.

2.2.4. Мова матеріалу має бути чіткою, лаконічною, грамотною та
переконливою. Застосовувана термінологія повинна відповідати педагогічному
тезаурусу.
2.2.5. Рекомендовані методи, методичні прийоми, форми та засоби
навчання повинні бути чітко обґрунтовані посиланнями на свій педагогічний
досвід.
2.2.6. Матеріал повинен враховувати конкретні матеріально-технічні
умови здійснення навчально-виховного процесу.
2.2.7.

Матеріал

має

містити

конкретні

матеріали,

які

може

використовувати педагог у своїй роботі (картки завдання, зразки УПД, плани
уроків, інструкції для проведення лабораторних робіт, картки схеми, тести,
завдання з різними рівнями складності і т.д.).
2.2.8. Автор повинен вказати, до якої програми потрібно використовувати
його матеріал.
2.2.9. Обов’язкова вимога – вказати список джерел, що були використані
для підготовки матеріалу.
2.3. Поле «Автор».
2.3.1. При публікуванні користувачем авторських матеріалів потрібно
вказати своє прізвище та ім’я (або псевдонім), посаду, місце роботи.
3. Вимоги до оформлення публікації.
3.1. Матеріали надсилаються автором у форматі .doc, .docx. Основний текст
необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт –
TimesNewRoman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє
та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

