
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ СТАТЕЙ  
 

Загальні відомості 

 

Журнал «International journal of philology / Міжнародний філологічний 

часопис» входить до Переліку наукових фахових видань України, категорії «Б» 

(затверджено наказом МОН України від 17 березня 2020 року № 409). 
 

Спеціальності: 035 «Філологія», 011 «Освітні, педагогічні науки».  
 

Періодичність: 4 рази на рік: березень, червень, вересень, грудень.  
 

Зареєстровано в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах: 

Polska Bibliografia Naukowa, Bielefeld Academic Search Engine, Research Bible, Leibniz 

Information Centre for LifeSciences, Google Академія, Wissenschaftskolleg zu Berlin, 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,Universitätsbibliothek Leipzig, 

Electronic Journals Library, Journalindex.net.  

Має імпакт-фактор в Index Copernicus, Global Impact Factor.  
 

Архіви журналу також розміщуються на сайті Національної бібліотеки імені В. 

І. Вернадського.  

Мова видання – українська, польська, англійська.  

 

Загальні вимоги 

 

До розгляду приймаємо оригінальні, раніше не опубліковані і не передані на 

розгляд для публікації в інші видання (зокрема й електронні) наукові статті 

присвячені актуальним питанням сучасного, порівняльно-історичного і 

типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних 

комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов, а також 

з педагогічних проблем розвитку освіти в Україні та країнах світу. 

Статті англійською мовою мають супроводжуватися документом з текстом 

мовою оригіналу, оформленому відповідно до встановлених вимог. Такі статті 

попередньо проходять в редакції перевірку якості перекладу. У разі неналежної 

якості мови, статтю повертаємо на доопрацювання. 

Статті потрібно подавати у форматі *.doc або *.docx.  

Усі нетекстові об'єкти створюють вбудованими засобами Microsoft Word 

(елементи необхідно згрупувати). Графіки та рисунки повинні бути високої якості 

(600 dpi для графіків і 300 dpi для кольорових і ч/б малюнків) і виконані з можливістю 

їх редагування, а формули створені за допомогою редактора Microsoft Equation.  

Ілюстрації можна розміщувати в самій статті (по центру, без обтікання 

зображення текстом) і/або подавати окремим файлом у форматі JPG.  

Усі графіки, малюнки, таблиці та формули повинні бути пронумеровані і подані 

після покликання на них у тексті, зазначивши: як показано/ зазначено на рис. 1; 

(табл. 1) тощо. 

Текст статті та метаданих повинні набирають шрифтом Тimes New Roman, кегль 



– 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 pt, береги – 2 см з усіх боків, вирівнювання по 

ширині, абзацний відступ 1,0 см. 

Обсяг статті (без метаданих, тобто назва статті, анотація, ключові слова, 

інформація про автора/авторів) має становити не менше 8 сторінок (від 3000 до 7000 

слів) разом із таблицями, графіками, малюнками, а також бібліографічним списком. 

Наявність УДК і СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ є обов'язковим. 

Стаття обов'язково повинна містити повний обсяг метаданих, наданий двома 

мовами (українською та англійською), до яких належать: 

повністю прописані ім'я, по батькові та прізвище авторів, їх науковий ступінь, 

звання, посада, місце роботи або навчання з обов'язковим зазначенням структурного 

підрозділу навчального закладу (кафедра / факультет / інститут тощо), ORCID, е- 

mail; 

назва статті (має бути інформативною, цікавою науковій спільноті, вказувати на 

досліджувану в статті проблему); 

анотація (не менше 1800 знаків з пропусками, враховуючи ключові слова; 

повинна висвітлювати актуальність, мету, методику аналізу проблеми, результати 

дослідження, наукову новизну, а також практичне значення); 

ключові слова та словосполучення (від 4-х до 7-ми), які стосуються теми 

дослідження, не дублюють назву статті та не складаються із загальних слів. 

Метадані опубліковують у журналі, на сайті журналу та зберігаються у 

відповідних українських і зарубіжних інформаційних та наукометричних базах. 

 

 

СТРУКТУРА СТАТТІ 

 

УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код 

УДК Ви можете за покликанням:  

http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y 

Назва статті (англійською та українською мовами, вирівнювання по центру, 

шрифт – напівжирний, великі літери). 

Ініціали та прізвища автора (вирівнювання по центру, шрифт – 

напівжирний); науковий ступінь, вчене звання, посада, назва кафедри або місце 

роботи (подавати англійською та українською мовами) 
E-mail. 

ORCID автора статті. 

Офіційна назва організації, місто, держава (англійською та українською 

мовами, вирівнювання по центру,                   курсив). 

 

Abstract (анотація англійською мовою). Обсяг реферату до 1800 знаків (з 

проміжками (200–250 слів)). Повинна бути лаконічною, без зайвих слів, відображати 

основний зміст статті, а також структурованою і написаною якісною англійською 

мовою (кегль шрифту – 11, курсив, міжрядковий інтервал – одинарний). 

Композиційно реферат може бути побудованим за принципом IMRAD (Introduction, 

Methods, Results and Discussion): 1–2 речення про актуальність проблемного 

http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y%3B


питання дослідження; стислий опис методів дослідження; основні результати 

(конкретні факти); конкретні висновки та перспективи подальших досліджень (1 

речення). Зміст анотації має бути зрозумілим без ознайомлення з основним текстом 

статті. Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан («The study tested», 

а не «It was tested in this study»). 

Keywords: 4–7 слів (словосполучень), які відображають зміст статті (кегль 

шрифту – 11, курсив, міжрядковий інтервал – одинарний) та не повторюють слова 

з її назви. 

 

Вимоги до викладу основних розділів статті 
 

Актуальність (Introduction) має відображати актуальність наукової 

проблеми з наведенням відомих у світовій літературі фактів із зазначенням ще 

невирішених аспектів питання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій (Analysis of recent researches and 

publications). В цьому змістовому елементі тексту статті обов’язково аналізують 

наукові факти із закордонних і вітчизняних  публікацій (особливо, 

англійськомовних). Завершуючи цей змістовий елемент, стисло формулюємо 

основне завдання наукового дослідження як мету (Purpose) або гіпотезу 

(Hpothesis) статті. 

У матеріалах та методах дослідження (Materials and methods of research) 

детально описують схему дослідження, умови і місце проведення досліду, критерії 

відбору розглядуваних явищ, основні методи і методики дослідження (з 

покликанням на першоджерело) і (за наявності чи потреби) про методи 

статистичної обробки даних та її результати. 

Результати дослідження та їх обговорення (Results of the research and their 

discussion) – зазначають отримані результати дослідження, їх аналізують, 

порівнюючи з відомими фактами. Вимоги до цього розділу – загальні, як і для всіх 

міжнародних наукових видань. 

Висновки і перспективи (Conclusions and future perspectives). Подають 

конкретні результати дослідження (до 10 речень) та перспективи подальших 

досліджень. 

Список використаних джерел 

References 

 

Анотація (українською мовою) 

Ключові слова (українською мовою). 

 

Анотації українською та англійською мовами за змістом і оформленням мають 

бути ідентичними. 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ЦИТУВАННЯ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 



1. Під час написання статті автор повинен вказувати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати, використані в тексті. У СПИСКУ 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ мають переважати (50 % від використаних джерел) 

нові джерела (за останні 3 роки) і на 30 % складатися з наукових робіт, опублікованих 

у журналах, що входять до бази даних Scopus або Web of Science. 

2. Покликання в тексті на джерела вказують у квадратних дужках із 

послідовною нумерацією, наприклад «... у роботах [1–3] ...». В одному цитуванні не 

варто згадувати більше 3-х джерел. 

3. Ігнорування правил запозиченого тексту (відсутність лапок за прямого 

цитування, покликань на джерела тощо) може стати причиною до того, що деякі 

фрагменти статті буде розцінено як плагіат, у зв'язку з чим робота з дослідженням 

буде припинена, а в публікації буде відмовлено. 

4. Редакція рекомендує уникати посилань на роботи 10-ти річної давнини і 

більше. 

 

 

ВИМОГИ ДО СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Список використаних джерел повинен бути наданий українською та 

англійською мовами. Бібліографічний список, поданий українською мовою, 

оформляють згідно з ДСТУ 8302:2015. Англійський варіант подається згідно з 

міжнародним бібліографічним стандартом APA 6th Referencing Style. 

2. Список використаних джерел повинен містити не менше 15-ти найменувань 

релевантних наукових робіт переважно за останні три роки, що індексуються в базах 

даних Scopus або Web of Science. 

3. На кожне джерело в списку літератури повинно бути хоча б одне покликання 

в тексті. Відсутність цитування може бути підставою у відмові публікації статті. 

4. Посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування) допускаються, 

але не більше 10 % від загальної кількості джерел. 

 

 

 

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПУБЛІКАЦІЙ 

 

Науковий журнал приймає до розгляду оригінальні, раніше не опубліковані і не 

передані на розгляд для публікації в інші видання (зокрема й електронні) наукові 

статті присвячені актуальним питанням сучасного, порівняльно-історичного і 

типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних 

комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов, а також з 

педагогічних проблем розвитку освіти в Україні та країнах світу.  

Автори несуть персональну відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту 

наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, 

географічних назв та інших відомостей, а також за те, що надані матеріали не 



містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.  

Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення 

їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних 

даних» від 01.06.2010 р. Редакція журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих, що 

публічно подаються у статті, будуть використовуватися виключно для виконання 

внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватися і передаватися стороннім 

особам.  

Авторам, які здобувають науковий ступінь – доктора філософії (кандидата 

наук), необхідно вказувати свого наукового керівника. 

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ 

 

1. До редакції наукового журналу через систему OJS 

(http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol) надсилають електронний пакет 

документів: 

– відомості про авторів (Vidomosti_Panchenko.doc); 

– згода на публікацію, передання авторських прав та дотримання публікаційної 

етики (Agreement_Panchenko.doc); 

– наукова стаття (Paper_Panchenko.doc); 

– розширена анотація статті українською мовою обсягом до 1800 знаків  (з 

проміжками (200–250 слів)) (Аbstract_Panchenko.doc). 

– для перевірки якості перекладу тексту статті англійською мовою, необхідно  

надсилати її україномовний варіант. 

2. Після отримання та розгляду редколегією наукової статті, авторам буде 

надіслано повідомлення відповідного змісту на електронну пошту. 

3. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає 

за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукової 

статті. 

4. Матеріали, оформлені з порушенням вимог щодо порядку подання та 

оформлення наукової статті, редколегія не розглядає. 

 

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ 

 

1. Рецензування рукопису статті здійснюється для визначення якості і 

вірогідності її наукового матеріалу, підтримання високого науково-теоретичного 

рівня журналу та з метою відбору найактуальніших наукових робіт. 

2. У журналі прийнято двостороннє сліпе (анонімне) рецензування: 

‒  рецензентові не розкривають особисті дані автора (авторського колективу); 

‒  авторові (авторам) не повідомляють особисті дані рецензента. 

3. Усі наукові статті проходять первинну експертизу щодо правильності їх 

оформлення і відповідності до встановлених редколегією «Вимог до рукописів». 

https://medicine.dp.ua/index.php/med/about/submissions


4. Первинну експертну оцінку наукової статті здійснює бюро редколегії. 

5. У подальшому головний редактор визначає для статті рецензента зі складу   

редакційної колегії або авторитетного вченого за відповідним науковим напрямом. 

Рецензенти повинні бути відомими фахівцями в розрізі тематики поданого рукопису 

та мати публікації в цій галузі досліджень (бажано за останні 5 років). 

6. Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може: 

‒  рекомендувати статтю до опублікування; 

‒  рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з 

урахуванням висловлених зауважень та побажань; 
‒  не рекомендувати статтю до опублікування із наведенням аргументації. 

Редакція рекомендує рецензентам використовувати під час рецензування статей 

розроблену редколегією типову форму рецензії. 

7. Редакція може надіслати авторам аргументовану відмову на опублікування 

конкретного рукопису статті. 

8. Після розгляду наукової статті редколегією і за умови прийняття 

позитивного рішення щодо її друку авторам буде надіслано відповідне повідомлення 

на адресу електронної пошти з вкладеною квитанцією. 

9. Редколегія залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування 

і відхилення наукових статей. 

 

Матеріали, оформлені без дотримання вимог щодо порядку подання та 

оформлення наукових статей, редколегія не розглядає! 


