
Шановні колеги! 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» 
запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних 
проблем загальної і професійної освіти, сучасної психологічної науки та 
практики, актуальних наукових проблем державного управління та 
адміністрування на сторінках фахового журналу: «Вісник післядипломної 
освіти»: збірник наукових праць за серіями «Педагогічні науки», що внесений 
до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук рішенням 
Атестаційної колегіїї Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 
2016 року № 1604 (додаток 9) Серія «Педагогічні науки»; «Соціальні та 
поведінкові науки», що внесений до переліку наукових фахових видань у галузі 
психологічних наук рішенням Атестаційної колегіїї Міністерства освіти і науки 
України від 22 грудня 2016 року № 1604 (додаток 9) Серія «Соціальні та 
поведінкові науки»; «Управління та адміністрування», що внесений до переліку 
наукових фахових видань у галузі наук з державного управління рішенням 
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 13 березня 
2017 року № 374 (додаток 8) «Управління та адміністрування».  

Збірник має ISSN і є рецензованим. Також збірник індексується у Google 
Scholar та наукометричних базах IndexCopernicus; Akademic Resource Index; 
infobaseindex; SJIF (Scientific Journal Impact Factor); CiteFactor. 

До редакції приймаються матеріали, що відповідають профілю видання.  
Мови публікацій: українська, англійська, польська, російська. 

Періодичність видання 4 рази на рік.  
Авторам рукописів статей слід надсилати на електронну адресу редколегії 

журналу ya.vasilchenko@gmail.com електронний варіант статті виконаний в 
редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в одному з 
форматів: *.rtf; *.doc; *.docx, такі матеріали: 1. Електронну версію статті 
оформлену згідно із вимогами (див. розділ «Вимоги до статей»). Назва файлу: 
прізвище автора_стаття. 2. Відомості про автора (додаток 1). 3. Заява на друк 
(додаток 2). 

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 – 45 
грн. за одну сторінку. Додатково сплачується (50 грн.) для реєстрації 
ідентифікатора цифрового об’єкту (Digital Object Identifier – DOI).  

Оплата здійснюється лише після повідомлення про схвалення 
редакційною колегією статті до друку. За детальнішою інформацією звертатися 
до редакційно-видавничого відділу Університету. 


