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В И М О Г И 

до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ 

«ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА» 

СЕРІЯ «ФІЛОЛОГІЯ» 

 

Редакція приймає до розгляду статті, у яких враховано вимоги ДАК 

України до наукових статей і дотримано таких умов: 

1. Статті обсягом 10 – 20 сторінок, раніше не публіковані та не передані 

для публікації в інші видання. Статтю подавати в комп’ютерному наборі: 

редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, 

інтервал 1,5, усі береги – 20 мм, абзац – 10 мм (анотації, реферат, література 

та її транслітерований варіант – Times New Roman, 12, інтервал 1,0). У тексті 

не використовувати переноси; вживати парні лапки («»); розрізняти символи 

дефісу (-) і тире (–); ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом 

(комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл). Матеріал має містити індекс УДК та 

номер ORCID (http://orcid.org/).  

2. Статті друкуються українською, російською, чеською та англійською 

мовами. До кожної статті належить подати анотацію двома мовами: українською 

та російською (кожна – до 500 символів з пробілами; остання обов’язково має 

містити переклад імені, прізвища автора й назви статті) та 5–7 ключових слів. 

3. Стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка 

проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу; висновки та 

перспективи подальшого дослідження. 

4. Список літератури оформлюється за новим стандартом, затвердженим 

ВАК України (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.): http://vak.in.ua/files/ 

bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf укладається за абеткою (спочатку 

кирилиця, потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається 

позиція та сторінка, напр. [5, 100].   

5. Після списку літератури подавати References. Для транслітерації 

українського тексту використовуємо сайт Онлайн транслітерації Стандартна 

українська транслітерація (Паспортна КМУ 2010) (http://www.slovnyk.ua/ 

services/translit.php); для транслітерації російського тексту – (http://ru.translit. 

net/?account=zagranpasport). Посилання на англомовні джерела літератури не 

транслітеруються. У References після транслітерованого тексту в квадратних 

дужках подавати англомовний переклад назви статті; наукового збірника чи 

журналу; назви видавництва. 

6. Архівні джерела подавати окремим блоком за абеткою назв архівів 

після списку літератури. 

http://orcid.org/
http://vak.in.ua/files/%20bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf
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7. До статті додати реферат англійською мовою (до 2000 знаків), який 

має містити прізвище та ім’я автора, назву статті, скорочений зміст статті, її 

мету, завдання, висновки та перспективи подальшого дослідження. 

До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) додати рекомендацію 

кафедри (відділу) установи, де автор працює чи навчається, і рецензію доктора 

чи кандидата наук. 

8. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, 

вчений ступінь, звання (українською та англійською мовами), адреса (службова, 

домашня, поштова, електронна), контактний телефон.  

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог. 

Редколегія залишає за собою право на рецензування, наукове й літе-

ратурне редагування матеріалів.  

Видання здійснюється із залученням коштів авторів (40 гривень за сторінку). 

Статтю подавати до 1 листопада поточного року на сайті збірника 

(http://phph.ddpu.drohobych.net) через платформу OJS  і надсилати на адресу 

редколегії (zbirnyky@gmail.com або virako@ukr.net)   

 

Гроші за статті переказувати на  

Р/р 31259202108508 

у Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області 

МФО 820172 

ЄДРПОУ 02125438 

Призначення платежу: за друк статті у науковому збірнику «Проблеми 

гуманітарних наук. Філологія»  

 

Відповідальний секретар – к. філол. н., доц. Віра Котович 

Тел.: (03244) 1-04-74, 093-88-39-853; 097-87-25-294  
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