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В И М О Г И 
«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 наукометричних базах: Google Scholar, Polish 

Scholarly Bibliography, ERIH PLUS, Directory of Open Access Journals, Ulrich՚s Periodicals 
Directory, Crossref. 

Виходить 2 рази на рік (квітень, вересень). 
Стаття, що подається до збірника, повинна відповідати його тематиці й сучас-

ному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор статті відповідає за досто-
вірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за 
правильне цитування джерел та посилання на них. 

1. Приймаються статті обсягом від 12–20 сторінок: шрифт Times New Roman 
14, інтервал 1,5, усі береги по 2 см. 

2. Подати УДК, номер ORCID (http://orcid.org/), номер ResearcherID 
(http://www.researcherid.com/). 

3. Основна частина статті повинна відповідати вимогам Атестаційної колегії 
МОН України до фахових видань та публікацій і обовʼязково містити такі структурні 
елементи: актуальність проблеми (200–250 слів); аналіз останніх досліджень (300–
400 слів) (НЕ дозволяється перелік прізвищ (професійна культура майбутнього вчителя 
(Ф.Н. Аліпханова, Є.Ч. Козирева, М.І. Ситникова); визначення мети та завдань дос-
лідження; виклад основного матеріалу дослідження (текст поділити на 2–3 частини з 
назвою кожної); висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього 
питання; подяка (тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, 
організаціям, фондам, окремим працівникам та ін.); фінансування дослідження; список 
літератури – за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.apastyle.org/) – 
за абеткою (кирилиця, потім – латинка); у тексті – (Іваненко, 2017, c. 100). Транслі-
терація списку усіх використаних джерел (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php), 
після них у квадратних дужках подається англомовний переклад назви. Обовʼязкове 
використання 3–4 джерел з номером DOI, які знаходяться у журналах Web of 
Science/Scopus. 

4. Реферат статті: українською та англійською мовою (300–350 слів). До 
реферату додаються 5–7 ключових слів (напр., виховання; дитина; ...). 

5. Рекомендація кафедри установи або рецензія доктора наук для авторів без 
наукових ступенів. 

6. Статтю, заповнену заявку, угоду про публікацію та авторські права надсилати 
на платформу (http://lssp.dspu.edu.ua/user/register). 

7. Контактна інформація: e-mail: kafpedag@gmail.com; ДДПУ ім. Івана Франка, 
24, м. Дрогобич, 82100, Україна. 
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AUTHOR GUIDELINES 

 
Human Studies. Series of «Pedagogy» is included in the list of scientific professional 

editions of Ministry of Education and Science of Ukraine (MES Order № 1021 of 07 
October, 2015), Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, ERIH PLUS, Directory of 
Open Access Journals, Ulrich՚s Periodicals Directory, Crossref. 

Journal languages: Ukrainian, English, Polish, Russian. 
Periodicity – biannual (April, September). 
The article submitted to the collection should correspond to its subject and the current 

state of science, be literally worked out. The author of the article is responsible for the 
authenticity of the material presented, for the possession of this material to him personally, 
for the correct citation of the sources and references to them. 

1. Articles should be 12–15 pages long and typewritten, font – Times New Roman, 
font size – 14 pt, line spacing – 1,5 pt. 

2. The author should have ORCID (http://orcid.org/), ResearcherID 
(http://www.researcherid.com/). 

3. Articles should have an established structure. The body text should comply with 
the requirements of the Ministry of Education and Science Qualifying Board for professional 
journals and publications and contain the following elements: the statement of the problem 
(200–250 words); the analysis of recent research (300–400 words) (a list of surnames is 
not allowed (professional culture of the future teacher (F.N. Alipkhanova, Y.Ch. Kozireva, 
M.I. Sitnikova); the definition of the aim and objectives of the research; summary of the 
basic research material with exhaustive justification of scientific results (divide into 2–3 
parts with the name of each); conclusions (research findings and perspectives); acknow-
ledgments; funding. 

4. References should be presented in APA style (http://www.apastyle.org/), in the 
alphabetical order (first Cyrillic, then Latin). Definitely the transliteration and translation 
into English of the list of references is given at the end of the article (http://www.slovnyk. 
ua/services/translit.php). Please use 3–4 sources with DOI number, which are in the Web 
of Science/Scopus journals. 

5. The article should be followed by a one-page abstract in Ukrainian and English 
(300–350 words). 5–7 Key words (e.g., education; child;…). 

6. Recommendation of the institution department or a review of the doctor of 
sciences for authors without scientific degrees. 

7. The article, the application form and Publication Agreement and Copyright 
License should be sent to the platform (http://lssp.dspu.edu.ua/user/register). 

8. Contact information: E-mail: kafpedag@gmail.com; Drohobych Ivan Franko 
State Pedagogical University. 


