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ІНФОРМАЦІЯ ПРО АЛЬМАНАХ 
 

У 2004 р. Національною академією педагогічних наук України та Уманським державним  
педагогічним університетом імені Павла Тичини започатковано «Історико-педагогічний альманах» – 
наукове видання, що входить до переліку фахових видань України, повністю присвячене історико-
педагогічній проблематиці. Альманах випускається двічі на рік.  

Історико-педагогічний альманах представлено на порталі «Наукова періодика України»  
(режим доступу: http://journals.uran.ua) 

 

В Альманасі передбачаються такі рубрики: 

 Історія педагогічної думки (проблемне висвітлення тієї чи іншої теми, тези, явища,  
факту тощо). 

 Історія розвитку освіти (характеристика формальної та неформальної, альтернатив-
ної освіти у навчальних закладах різних країн). 

 Педагогічні  персоналії  (розкриття  творчого  шляху  та  внеску  в  освітню  справу  
непересічної особистості). 

 Педагогічне краєзнавство (висвітлення регіональної та місцевої специфіки розвитку 
освітніх закладів, педагогічних ідей). 

 Огляд літератури. Рецензії. 

 Маловідомі джерела (представлення архівних матеріалів маловідомих публікацій знаних 
педагогів, діячів освіти з коментарями публікатора). 

 Бібліографія (бібліографічні покажчики з певної проблеми або певної персоналії). 

 Інформація (для дослідників у галузі історії педагогіки; перелік дат та подій, що відбулися в 
освіті та науці і варті на згадку (пошанування); до відома індивідуальних передплатників). 

 
Статті до альманаху повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК 

України від 15.01.2003 року № 7-05/1: 
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. 
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї  

проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної  
проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

3. Формулювання мети статті (постановка завдання). 
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих  

наукових результатів. 
5. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
6. Список використаних літературних джерел, складений згідно з вимогами  

Держстандарту. 
 
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.  

Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей. Автор вказує своє  
прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посаду, звання, домашню адресу, телефон, e-mail. 

 
«Історико-педагогічний альманах» індексується у таких базах даних та каталогах: 

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; 

 Google Scholar; 

 Index Copernicus. 
 
Детальну інформацію щодо оформлення матеріалів можна знайти за посиланням: 

http://http://hpa.udpu.org.ua 
Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає. 
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