
ДОВІДКА 

про фахові періодичні видання з підготовки здобувачів вищої 

освіти 

спеціальність 035 Германські мови та літератури (переклад 

включно) 

Назва 

видання 

Данні про 

видання 
Тематика 

URL-адреса 

Архіву 

номерів у 

PDF форматі 

Науковий 

журнал 

“Актуальні 

проблеми 

філології та 

перекладознав

ства” 

Наукове фахове 

видання 

категорія “Б” 

спеціальності 035, 

затверджено 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

24.09.2020 №1188 

Свідоцтво про 

реєстрацію: серія 

КВ № 17809-

6659Р від 29 

березня 2011 

року. 

У збірнику містяться 

статті, присвячені 

актуальним проблемам 

когнітивного, 

зіставного 

мовознавства, 

дискурсивної 

лінгвістики, 

перекладознавства, 

системи та структури 

мови, 

літературознавства 

тощо. 

Збірник розрахований 

на наукових 

працівників, 

викладачів, аспірантів, 

магістрів філологічних 

факультетів. 

http://apfp.khnu.km.ua 

Відкрите 

освітнє е-

середовище 

сучасного 

університету  

включено до 

переліку 

електронних 

наукових фахових 

видань (Категорія 

"Б"), в яких 

можуть 

публікуватися 

результати 

дисертаційних 

робіт на здобуття 

наукових ступенів 

доктора і 

кандидата 

педагогічних 

наук (відповідно 

до Порядку 

формування 

Переліку наукових 

фахових видань 

України, 

затвердженого 

наказом МОН 

України від 15 

січня 2018 року № 

32, 

Електронне наукове 

фахове видання, яке 

сприяє популяризації 

наукових доробків у 

галузі ІКТ в освіті; 

поширює дослідження 

комп’ютерно-

орієнтованих засобів у 

освітній діяльності та 

висвітлює інновації у 

цифровій педагогіці. 

Публікує оригінали 

статей високої якості 

присвячені науковим, 

методичним, 

організаційним і 

технологічним 

аспектам розробки, 

прийняття і 

застосування ІКТ для 

управління закладами 

вищої та середньої 

освіти 

https://openedu.kubg.e

du.ua/journal/index.ph

p/openedu 



зареєстрованого в 

Мін’юсті України 

06 лютого 2018 

року за № 

148/21600; Затвер

джено наказами 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

07.05.2019, № 

612) 

Актуальні 

проблеми 

філології та 

перекладознав

ства 

наукове фахове 

видання 

категорія “Б” 

спеціальності 035, 

затверджено 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

24.09.2020 №1188 

 

У науковому 

фаховому виданні 

містяться статті, 

присвячені актуальним 

проблемам 

когнітивного, 

зіставного 

мовознавства, 

дискурсивної 

лінгвістики, 

перекладознавства, 

системи та структури 

мови, 

літературознавства 

тощо 

http://apfp.khnu.km.ua 

Актуальні 

питання 

гуманітарних 

наук: 

міжвузівський 

збірник 

наукових 

праць 

молодих 

вчених 

Дрогобицьког

о державного 

педагогічного 

університету 

імені Івана 

Франка Дрого

бицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка, 

громадяни 

України – 

Ільницький В. 

І., Душний А. 

І., Зимомря І. 

М. 

Свідоцтво про 

державну 

реєстрацію 

друкованого 

засобу масової 

інформації: Серія 

КВ № 19906-

9706Р від 

14.05.2013 р. 

На підставі наказу 

Міністерства 

освіти і науки 

України № 1643 

від 28.12.2019 р. 

(додаток 

4) журнал 

внесений до 

Переліку 

наукових фахових 

видань України 

(категорія «Б») у 

галузі 

педагогічних наук 

 

Науковий збірник 

«Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка» 

http://www.aphn-

journal.in.ua/ 



ІНОЗЕМНА 

ФІЛОЛОГІЯ 

 

ISSN: 20782373 У збірнику публікують 

наукові праці, які 

висвітлюють 

дослідження у галузі 

іноземної філології в 

Україні з тематики, що 

охоплює різноманітні 

аспекти вивчення 

германських і 

романських мов, із 

застосуванням 

сучасних методів 

моделювання 

лінгвістичних об’єктів, 

а також 

перекладознавства, 

зарубіжного й 

порівняльного 

літературознавства, 

класичної філології, 

методики викладання 

іноземних мов. 

http://publications.lnu.

edu.ua/collections/inde

x.php/foreighnphilolog

y 

Іноземні мови 

Рішенням 

Атестаційної 

колегії 

Міністерства 

освіти і науки 

України (Додаток 

9 до Наказу МОН 

України № 358 від 

15.03.2019) журна

л "Іноземні 

мови" ("Foreign 

Languages") 

включено до 

Категорії 

Б Переліку 

наукових 

фахових 

видань України. 

(Головним завданням 

фахового видання у 

галузі педагогічних 

наук. є публікація 

результатів 

оригінальних 

теоретичних і 

прикладних наукових 

досліджень з 

актуальних проблем 

методики навчання 

іноземних мов і 

культур з метою 

поширення сучасної 

наукової думки та 

новітніх досягнень у 

галузі педагогічних 

наук 

http://fl.knlu.edu.ua/an

nouncement/view/699 

Мова: 

класичне – 

модерне – 

постмодерне 

Видання 

започатковане 

2014 р. в 

Національному 

університеті 

"Києво-

Могилянська 

академія". З 2015 

р. журнал 

виходить раз на 

рік. Наукове 

видання 

зареєстроване як 

друкований засіб 

масової 

Журнал є науковим 

рецензованим 

журналом відкритого 

доступу, що публікує 

статті з мовознавчої 

проблематики) 

http://ekmair.ukma.edu

.ua/handle/123456789/

11350 



інформації 

України 

(Свідоцтво про 

державну 

реєстрацію 

друкованого ЗМІ. 

Серія КВ № 

22672-12572Р). 

Мовознавство 

Журнал 

індексується в 

міжнародних 

базах даних - Cite 

Factor, Research 

Bible, Erih 

Plus, Index 

Copernicus, Crossr

ef, Фахове 

наукове видання 

категорії "Б" 

(Наказ МОН 

України від 

26.11.2020 №1471

), Impact-фактор 

за оцінкою 

Міжнародної бази 

даних 

Cite Factor - 1,98. 

(У виданні 

висвітлюються 

проблеми загального, 

слов'янського, 

германського, 

романського, 

балтійського, 

тюркського та фінно-

угорського 

мовознавства. 

Належне місце 

приділяється студіям з 

української мови, 

особливо в аспекті її 

зв'язків з іншими 

мовами. Журнал 

регулярно аналізує 

мовну ситуації в 

Україні та різних її 

регіонах. На його 

сторінках регулярно 

вміщуються матеріали 

наукових конференції, 

«круглих столів», 

дискусій з актуальних 

проблем мовознавства, 

ювілейних заходів. У 

спеціальних номерах 

опубліковані доповіді 

українських 

мовознавців на 

Міжнародних з'їздах 

славістів. Часопис 

знайомить читачів із 

новими українськими 

та зарубіжними 

лінгвістичними 

виданнями, висвітлює 

основні події 

мовознавчого життя в 

Україні та за її межами 

https://movoznavstvo.o

rg.ua 

Психолінгвіст

ика – 

Журнал 

індексується й 

оцінюється у 

міжнародних 

наукометричних 

У науковому 

фаховому виданні 

презентуються 

результати аналізу 

досліджень з таких 

психолінгвістичних 

https://psycholing-

journal.com/index.php/

journal 



базах і відкритих 

системах: 

Web of Science 

Core Collection 

(Emerging 

Sources Citation 

Index) 

SCOPUS 

(Elsevier) (почина

ючи з 2019 р.) 

Scimago Journal 

& Country Rank 

Directory of Open 

Access Journals 

(DOAJ) 

ERIH PLUS 

NSD, Norwegian 

Centre for 

Research Data 

MIAR 

 

галузей, як: історії 

психолінгвістики, 

теорії й методології 

психолінгвістики, 

психолінгвістика 

породження й 

сприймання мовлення, 

психолінгвістика 

розвитку, рефлексивна 

психолінгвістика, 

психолінгводидактика, 

психолінгвістика в 

оволодінні мовами 

(рідною, другою, 

іноземною), 

психолінгводіагностик

а, 

психолінгвокорекція, 

психолінгвотерапія, 

етнопсихолінгвістика, 

психопоетика, 

патопсихолінгвістика, 

психосемантика, 

психосеміотика, 

психолінгвосинергети

ка, психолінгвістика 

мовленнєвого впливу, 

психолінгвістика 

комунікації й 

мовленнєвого 

спілкування, 

психолінгвістика 

професійного 

мовлення, 

психолінгвістика 

особистості, 

психолінгвістика 

перекладу, 

психолінгвістика 

білінгвізму та 

багатомовності, 

психолінгвістика 

соціальних 

комунікацій; 

психолінгвістика в 

освіті й корекційній 

педагогіці, 

патопсихології, 

афазіології, 

інженерній, 

військовій, космічній, 

політичній й судовій 

психології, 

криміналістиці, 

кібернетиці, рекламі, 



журналістиці, мас-

медіа, діяльності ЗМІ, 

проблематиці 

штучного інтелекту, 

машинного перекладу, 

інформаційно-

пошукових систем і 

комп’ютерних 

технологій тощо 

 


