
 356 

 

В И М О Г И 

до збірника фахового наукового видання 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка 

«ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ: 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ» 

Серія «Педагогіка» 

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 

07.10.2015 р. № 1021), зареєстровано у міжнародних науково-метричних 

базах: Journal Impact Factor, Advanced Science Index, CiteFactor – Academic 

Scientific Journals Indexing, Scientific Indexing Services, ResearchBib – 

Academic resource index, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography 

(PBN), Russian Science Citation Index (РИНЦ), Index Copernikus; виходить 

2 рази на рік.  

 

Стаття, що подається до збірника, повинна відповідати його тематиці 

й сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор статті 

відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного 

матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання 

на них. 

 

1. Приймаються статті обсягом від 12 – 15 сторінок: шрифт Times 

New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги по 2,5 см.  

2. Подати УДК та номер ORCID (http://orcid.org/). 

3. Основна частина статті повинна відповідати вимогам Атеста-

ційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обов’яз-

ково містити такі структурні елементи: 

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важ-

ливими науковими та практичними завданнями.  

2. Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публі-

кацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається 

автор); 

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується стаття; 

4. Визначення мети та завдань дослідження;  

5. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження);  

6. Висновки (висновки з цього дослідження і перспективи подальших 

розвідок цього питання).  
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7. Список літератури – за абеткою (кирилиця, потім – латинка); у 

тексті – [5, c. 100].  

У списку літератури повинне бути хоча б одне джерело із по-

передніх випусків збірника «Людинознавчі студії» (1 – 33). 

8. Транслітерація списку усіх використаних джерел.  

4. Анотація: українською і російською (кожна – до 500 – 700 сим-

волів з пробілами). До анотації додаються 5 – 7 ключових слів. 

5. Реферат статті: англійською мовою (2 500 – 3 000 символів). 

6. Рекомендація кафедри установи або рецензія доктора наук для 

аспірантів. 

7. Cтаттю, заповнену заявку і договір надсилати на електронну адресу 

(kafpedag@gmail.com). 

8. Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією.  

 


