Періодичні фахові видання для спеціальності 072 Філологія
Категорія «А»

Східний Світ = The World of the Orient
Засновник(и): Національна академія наук України; Інститут
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15802-4274 ПР
від 28.09.2008
Вид видання: журнал Періодичність: 4/р
Рік заснування: 1927 (Два номери (№ 6 (15) за 1930 р. і
здвоєний № 1/2 (16/17) за 1931 р.) вийшли під назвою
“Червоний Схід” та видання журналу припинилось. У 1993 р.
у Києві, за ініціативи Омеляна Пріцака, засновника і
тодішнього директора Інституту сходознавства ім. А. Ю.
Кримського НАН України, було відновлене видання наукового
журналу з назвою “Східний світ”.
Мови повного тексту:українська, англійська, російська
(змішаними мовами)
Науки: історичні (12.05.2015) перереєстрація
історичні (07.04.2022)
філологічні (07.04.2022)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (07.04.2022)
035 - Філологія (07.04.2022)
Тематика Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії і сучасності
країн Сходу, східним мовам і літературам, контактам України з країнами Сходу,
бібліографічні огляди і рецензії, а також інформацію про наукові конференції. Вітаються
також публікації, присвячені кримським студіям, кавказознавству, африканістиці, східним
діаспорам у різних куточках світу. Публікуються як оригінальні статті вітчизняних і
закордонних авторів, так і переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Сходу.
Журнал призначений для сходознавців, істориків, філологів, філософів, політологів,
релігієзнавців, музейників, викладачів та студентів, а також всіх тих, хто цікавиться історією,
мовами та культурами країн Сходу та їхніми зв’язками з Україною.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar (посилання)
Slavic Humanities Index (посилання)
CrossRef (посилання)
British Library's Electronic Table of Contents (ETOC) (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
Zeitschriftendatenbank (ZDB) (посилання)
Open Ukrainian Citation Index (посилання)
EuroPub (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
DOI: https://doi.org/10.15407/orientw
ISSN: друковане - 1608-0599
ISSN: електронне - 1682-5268
Контактні дані:
Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, к. 226
Тел.: (044) 278-76-52 (гол. ред.), (044) 279-99-71(редакція)

Email: shidnyj.svit@gmail.com
Веб-сторінка: http://oriental-studies.org.ua/

East European Journal of Psycholinguistics = Східноєвропейський
журнал психолінгвістики
Засновник: Волинський національний університет імені Лесі
Українки
Свідоцтво про державну реєстрацію: КБ №24651-14591ПР від
14.12.2020 р.
Вид видання: журнал Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2014
Мови повного тексту: англійська, українська (змішаними
мовами)
Науки:
філологічні (07.04.2022)
психологічні (06.06.2022)
Спеціальності:
035 - Філологія (07.04.2022)
053 - Психологія (06.06.2022)
Тематика Метою журналу є створення форуму для науковців для обміну, сприяння та
обговорення в усьому світі різних нових тем та досягнень у різних сферах сучасної
психолінгвістики. Журнал публікує оригінальні рукописи, що охоплюють, але не обмежують
наступні теоретичні та прикладні сфери психолінгвістики: Двомовність Клінічна
психолінгвістика Когнітивна лінгвістика Когнітивна психологія Аналіз дискурсу Судова
лінгвістика Перше та друге / Придбання іноземної мови Нейролінгвістика Психологія мови
та мовлення Перекладознавство.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Каталог журналів з відкритим доступом DOAJ ;
Scopus ;
EBSCO ;
Лінгвістична бібліографія ;
Copernicus IC ;
Мережа Ульріха ;
OCLC WorldCat ;
Scribd ;
Google Scholar ;
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2312-3265
ISSN: електронне - 2313-2116
Контактні дані:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
проспект Волі 13, м. Луцьк, Волинська область, 43025, Україна
Тел.: +38 050 8760265
E-mail: psycholing@eenu.edu.ua

Kyiv-Mohyla Humanities Journal [ Києво-Могилянський
гуманітарний журнал ]
Засновник: Національний університет «Києво-Могилянська
академія»
Вид видання: журнал Періодичність: 1/р
Рік заснування: 2014
Мова повного тексту: англійська
Науки:
історичні (15.10.2019)
філософські (15.10.2019)
філологічні (15.10.2019)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (15.10.2019)
033 - Філософія (15.10.2019)
035 - Філологія (15.10.2019)
Тематика Перший англомовний рецензований електронний журнал відкритого доступу у
галузі гуманітарних наук в Україні. Охоплює теми літератури, історії та філософії, роблячи
акцент на дослідженнях Центральної та Східної Європи та українських студіях.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
ISSN: електронне - 2313-4895
Контактні дані:
вул. Сковороди, 2, м. Київ, Україна, 04655
E-mail: olga.poliukhovych@ukma.edu.ua (Ольга Павлівна Полюхович)

Категорія «Б»

Studia linguistica
Засновник: Київський Національний університет імені
Тараса Шевченка
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13518-2402Р від
09.11.2007
Вид видання: журнал Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2008
Мови видання: українська, англійська, чеська, французька, румунська (змішаними
мовами).
З 2018 р. статтям присвоюється DOI.
Науки: філологічні (13.07.2015) перереєстровано
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (02.07.2020)
Журнал “Studia Linguistica” є рецензованим міжнародним науковим виданням, що публікує
статті та рецензії у галузі філологічних наук та підтримує політику відкритого доступу.
Тематика Збірник наукових праць "Studia Linguistica" є насамперед даниною пам’яті двом
визначним Вченим та Вчителям - проф. А.О. Білецькому (1911 - 1995) та проф. С.В.
Семчинському (1931 - 1999), кожен з яких тривалий час опікувався кафедрою загального
мовознавства та класичної філології. Їхня наукова спадщина нерозривно пов’язана як із
загальним мовознавством, так і з класичною філологією. Саме тому в збірнику представлені
наукові статті, що мають стосунок до цих галузей філологічного знання, а саме: загальне та

окреме мовознавство; порівняльно-історичне, типологічне, зіставне мовознавство; класична
філологія, неоелліністика; етнолінгвістика; лінгвокогнітологія; лінгвокультурологія;
лінгвокомунікативістика, прагмалінгвістика; дискурсологія, наратологія; сугестивна
лінгвістика; перекладознавство, прикладна лінгвістика.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2411-1562
Контактні дані:
бульв. Тараса Шевченка 14, Київ, Україна, 01601, кім. 141
Інститут філології
Тел.: +38 (044) 239-34-15
E-mail: studia.linguistica@ukr.net
Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки» = Academic Studies.
Series: «Humanities»; Studia Akademickie. Seria «Humanistyka»
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький
педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24805-14745Р від
21.04.2021
Вид видання: журнал Періодичність: 4/р
Рік заснування: 2021
Мови видання: українська, російська (для іноземних авторів),
англійська, німецька, польська, іспанська, французька,
болгарська
Науки:філологічні (27.09.2021)
Спеціальності: 035 - Філологія (27.09.2021)
Тематика Метою наукового журналу «Академічні студії. Серія
«Гуманітарні науки»» є висвітлення результатів наукових
пошуків дослідників з актуальних питань гуманітарних наук
(релігієзнавство, історія та археологія, філософія, культурологія, філологія).
У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також
здійснюється популяризація наукових досліджень із гуманітарних наук.
Політика відкритого доступу Журнал дотримується політики відкритого доступу (Open
Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера.
Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений
на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
ISSN: друковане - 2786-5096
ISSN: електронне - 5786-510X
Контактні дані:
пр. Волі, 36, м. Луцьк, Волинська область, 43010
Тел.: +38 (097) 713 16 25
E-mail: humanities@academstudies.volyn.ua
Офіційний сайт: http://academstudies.volyn.ua/index.php/humanities

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Засновник(и): ВДНЗ "Буковинський державний медичний
університет"; Сучавський університет ім. Штефана чел Маре
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21495-11295ПР від
27.07.2015
Вид видання: журнал Періодичність: 2-4/р
Рік заснування: 2013
Науки:
історичні (16.05.2016) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
філологічні (07.10.2016) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (17.03.2020)
035 - Філологія (17.03.2020)
Тематика У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України,
всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія,
народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, траскордонної
співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної
медицини тощо. У науковому журналі особлива увага звертається на проблеми етнічної
культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, матеріальну і духовну
культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо.
Видання орієнтоване на співробітників вищих навчальних закладів, академічних інститутів,
культурних установ.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus
Open Academic Journals Index (OAJI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
WorldCat
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2311-9896
ISSN: електронне - 2411-6181
Контактні дані:
вул. Героїв Майдану, 3, м. Чернівці 58000
Teл.: (0372) 520871
Е-mail: snim@bsmu.edu.ua ; society@bsmu.edu.ua

Актуальні питання іноземної філології
Засновник: Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20839-10639Р від
08.05.2014
Вид видання: журнал Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2021
Мови видання: українська, російська, польська, англійська,
німецька, французька, шведська, іспанська (змішаними
мовами).
Науки:
філологічні (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (30.11.2021)
Спеціальності:

35 - Філологія (30.11.2021)
Тематика Науковий журнал містить статті, які висвітлюють актуальні питання сучасної
іноземної філології (дискурсознавства, лексичної семантики, лінгвокультурології,
літературознавства, термінознавства, лінгвістики тексту, лексикології, когнітивної,
комунікативної та прикладної лінгвістики).
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів факультетів іноземних мов вищих
навчальних закладів й академічних установ.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
DOI: https://doi.org/10.32782/2410-0927-2021-14
ISSN: друковане - 2410-0927
Контактні дані:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
Тел./факс +38(0332)24-10-07; телефон редколегії (0332)72-83-87
E-mail: vnu_red@ukr.net
Веб-сайт: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/philology/homepage

Актуальні проблеми філології та перекладознавства
Засновник): Хмельницький національний університет
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17809-6659Р від
23.03.2011
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації: Серія КВ No 2477914719ПР від 06 квітня 2021
року (перереєстрація)
Вид видання: збірник Періодичність: 4/р
Рік заснування: 2011
Мови видання: українська та мови Європейського Союзу.
Науки:філологічні (17.01.2014) перереєстрація
філологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (24.09.2020)
Тематика У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного,
зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, системи та структури
мови, літературознавства тощо.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
(DOI 10.31891/2415-7929)
ISSN: друковане - 2415-7929
Контактні дані:
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016
Тел. (0382) 67-51-08
E-mail: khnu.apfp@gmail.com
Сайт журналу: http://apfp.khnu.km.ua

Вісник Житомирського державного університету імені Івана
Франка. Філологічні науки
Засновник: Житомирський державний університет імені
Івана Франка
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23685-13525Р від
27.12.2018
Вид видання: журнал Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1998
Мови тексту: українська, польська, англійська (змішаними
мовами)
Науки:філологічні (24.09.2020)
Спеціальності:035 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у
фаховості
035 - Філологія (24.09.2020)
Тематика Висвітлення наукових досліджень з педагогічних,
психологічних, філософських, історичних, фізико-математичних, природничих та
філологічних наук.
Політика відкритого доступу Цей журнал практикує політику негайного відкритого
доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової
інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
CiteFactor
Index Copernicus
Ulrich's Periodicals Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2663-7642
ISSN: електронне - 2707-4463
Контактні дані:
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, каб. 204
Тел.: 0974936742 (Гримашевич Галина Іванівна)
E-mail: visnyk.philology.zdu@gmail.com
Сайт журналу: http://philology.visnyk.zu.edu.ua/issue/archive

Вісник Київського національного лінгвістичного університету.
Серія «Філологія»
Засновник:Київський національний лінгвістичний
університет
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8830 від
03.06.2004
Вид видання: науковий журнал Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1998
Мови видання: українська, англійська, французька,
іспанська, німецька
Науки: філологічні (21.12.2015) перереєстрація
філологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
035 - Філологія (28.12.2019)
Проблематика: "Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія
Філологія" публікує, після двостороннього сліпого рецензування, статті, які мають значний

внесок у теорію та / або методологію мовознавства, що стосуються розвитку й
функціонування германських, романських, слов'янських, східних та інших мов світу. Журнал
публікує також результати досліджень у сфері когнітивної лінгвістики, зіставного
мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Наукова періодика України (URAN)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Google Scholar
Index Copernicus
CrossRef
ERIHPLUS
Dimensions
Eurasian Scientific Jurnal Index
ISSN: друковане - 2311-0821
ISSN: електронне - 2415-7333
Контактні дані:
вул. Велика Васильківська 73,ауд. 501, м. Київ, 03150
Тел.: (044) 287-15-97; (050) 196-83-63
E-mail: knlu-pzs@ukr.net
Сайт журналу: http://philmessenger.knlu.edu.ua/issue/archive

Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Літературознавство. Мовознавство.
Фольклористика
Засновник: Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24644-14584Р від
16.12.2020
Вид видання: журнал Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1958
Науки: філологічні (09.03.2016) перереєстрація
філологічні (07.04.2022)
Спеціальності:
035 - Філологія (07.04.2022)
Мови тексту видання: українська, англійська, російська,
польська, німецька, литовська (змішаними мовами) .
Тематика Журнал презентує: дослідження з теорії й історії української літератури,
компаративістики, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного
джерелознавства, літературної критики, формуючи нову теоретико-літературну парадигму
сучасності; розвідки з теорії та методології мовознавства, класичної філології, когнітивної
лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології,
лінгвокультурології, психолінгвістики, лінгвофілософії, неоелліністики та ін.; аналіз етнічної
історії українського народу, результати історико-етнографічного вивчення культури та
дослідження етнокультури та мистецтва зарубіжних країн.
«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство.
Мовознавство. Фольклористика» – періодичне наукове видання відкритого доступу, що
підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative),
спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
1. CrossRef
2. Google Scholar
3. DOAJ (Directory of Open Access Journals)

4. Ulrichsweb
5. Наукова бібліотека імені М. Максимовича
6. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659
ISSN: друковане - 1728-2659
ISSN: електронне - 2709-8494
Контактні дані:
бульвар Тараса Шевченка, 14 м. Київ , 01601
Тел.: +38 050 950 66 64 (Гриценко Світлана Павлівна); +38 067 964 40 22 (Лазер-Паньків
Олеся Василівна )
E-mail: philologyjournal1958@gmail.com

Вісник Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка: Філологічні науки (мовознавство)
Засновник: ДЗ "Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка"
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14441-3412 ПР від
14.08.2008
Вид видання: збірник Періодичність: 8/р
Рік заснування: лютий 1997
Науки:
філологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (24.09.2020)
Мови статей видання: українська, російська, англійська
(змішаними мовами).
Тематика Основними науковими напрямами, що представляють інтерес для наукового
збірника є:
- Актуальні проблеми сучасного мовознавства та перекладознавства, що стосуються
розвитку й функціонуванню романо-германських мов
- Результати досліджень у сфері когнітивної лінгвістики
- Питання зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології,
лінгвокультурології, психолінгвістики, лінгвофілософії
- Особливості навчання романо-германських мов і культур у різних типах освітніх закладів,
сучасні засоби і технології навчання іноземних мов і культур у різних типах освітніх закладів
- Методика реалізації міжкультурної іншомовної освіти у різних типах освітніх закладів
- Професійно-методична підготовка майбутніх учителів та викладачів іноземних мов і
культур, методика навчання перекладу
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Crossref
Національна бібліотека України імені І. В. Вернадського
«Україніка наукова»
ISSN: друковане - 2227-2844
Контактні дані:
м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 419 а (в приміщенні Полтавського університету економіки і
торгівлі)
Тел.: +38-050-910-12-97 (Кокнова Тетяна Анатолїівна)
е-mail: kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com

Вісник Маріупольського державного університету. Серія:
Філологія
Засновник: Маріупольський державний університет
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17803-6653Р від
24.05.2011
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2008
Мови тексту: українська, англійська, італійська, польська,
німецька (змішаними мовами)
Науки: філологічні (29.06.2021)
Спеціальності:
035 - Філологія (29.06.2021)
Укладачами збірника «Вісник Маріупольського державного
університету. Серія: Філологія» ставилося за мету охоплення
широкого кола проблемних питань сучасної філологічної
думки, серед яких: жанрові типології літературних творів, мова та стиль літературного твору,
особливості образного слова у творі, проблеми порівняльного літературознавства,
методологія герменевтичних досліджень; особливості семантичних виражень мовних
одиниць, вивчення специфіки реальної лексики, проблемні питання словотвірної
дериватології, теоретичні проблеми морфології, функціонально-синтаксичні вияви мовних
одиниць; різні аспекти дослідження фольклорних мотивів та образів, фольклорних сюжетів
та символів тощо.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Registry of Open Access Repositories (ROAR)
The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ISSN: друковане - 2226 – 3055
ISSN: електронне - 2415-3168
Контактні дані:
Маріупольський державний університет,
пр-т Будівельників, 129а, м. Маріуполь, Україна, 87500
E-mail: visnyk.mdu.filologia@gmail.com

Вісник Одеського національного університету. Філологія
Засновник: Одеський національний університет імені І. І.
Мечникова
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11458-331Р від
07.07.2006
Вид видання: науковий журнал Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1999
Серія заснована: липень 2006
Тематика «Вісник Одеського національного університету.
Серія Філологія» видається на філологічному факультеті
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і
містить статті провідних вчених факультету. Водночас одеські
науковці постійно підтримують зв’язки з іншими
філологічними школами України (Дніпро, Київ, Луцьк) і
зарубіжних країн (Угорщина, Німеччина, Польща), що віддзеркалює широка географія

наукових публікацій журналу. Серія складається з двох випусків: в одному друкуються
результати досліджень у галузі літературознавства, в іншому – мовознавства. У статтях
постають найактуальніші проблеми сучасної філології: компаративістики, когнітології,
імагології, наратології, міфопоетики. Не меншу увагу автори приділяють розробці наукових
проблем, які вже є класичними у галузі літературознавства та лінгвістики. У статтях
актуалізуються питання сучасної теорії літератури і мови, рецепції та інтерпретації тексту,
авторської моделі світу та художнього світу твору, зв’язків філології та філософії;
запропоновано сучасний погляд на літературну класику.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus ICV 76, 48;
наукова міжнародна база даних Slavic Humanities Index
DOI: 10.18524/2307-8332
ISSN: друковане – 2307-8332
Контактні дані:
Одеса Французький бульвар, 24/26. Одеса 65058
Тел.: +38 (048) 723 28 39; + 38 (048) 746-56-97
E-mail: philolog@onu.edu.ua

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні
науки" (назва з 2017 р.). Попередні назви: «Вісник
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Серія: Філологічні науки» (2012-2016), «Вісник
Дніпропетровського університету економіки та права імені
Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки» (2011-2012).
Засновник:Університет імені Альфреда Нобеля
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22576-12476 ПР від
20.02.2017
Вид видання: журнал Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2011
Мови тексту:українська, англійська, іспанська, французька,
німецька, італійська, португальська, російська (змішаними
мовами)
Науки:філологічні (09.03.2016) перереєстрація
філологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (24.09.2020)
Тематика Журнал публікує статті, рецензії, огляди з актуальних проблем лінгвістики та
літературознавства, зокрема теоретичної та прикладної лінгвістики, психолінгвістики та
когнітивної лінгвістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, лінгводидактики,
перекладознавства, історії та теорії літератури, компаративних літературознавчих
досліджень, літературної критики, бібліографічних та історико-архівних досліджень. Сприяє
розвитку вітчизняної філологічної науки, її теоретичних та практичних надбань у
взаємозв’язку із іншими галузями соціогуманітарного знання, зокрема філософії, естетики,
культурології, мистецтвознавства, історії, психології, філософської антропології тощо.
Видання розраховане на наукових працівників, фахівців-лінгвістів, літературознавців,
перекладознавців, студентів, широке коло науковців і дослідників всіх напрямів розвитку
філології.
Декларація відкритого доступу
Відповідно до керівних принципів Будапештської ініціативи відкритого доступу, журнал
дозволяє читачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати й мати
доступ до повних текстів своїх статей, і дозволяє читачам використовувати їх для будь-яких
інших законних цілей, зберігаючи початкові повноваження з метою стимулювання обміну
знань та інтернаціоналізації науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Ulrich’s Periodicals Directory,
DOAJ,
Index Copernicus,
Google Scholar,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2523-4463
ISSN: електронне - 2523-4749
Контактні дані:
вул.Січеславська Набережна, 18, м. Дніпро, 49000
Тел.: +380503200182 (Степанова Анна Аркадіївна)
Е-mail: stepanova@duan.edu.ua

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна. Серія «Філологія»
Засновник: Харківський національний університет імені В.Н.
Каразіна
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21559-11459Р від
20.08.2015
Вид видання: збірник Періодичність: 2-4/р
Рік заснування: 1965
Науки: філологічні (13.07.2015) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (17.03.2020)
Мови тексту: українська, англійська, російська (змішаними
мовами)
Тематика Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія
«Філологія» містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного
мовознавства та літературознавства.
Призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та
всіх, хто цікавиться проблемами філології.
Політика відкритого доступу
Вісник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту,
підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації (Open Access) та
глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
Єдиним обмеженням щодо відтворення та розповсюдження матеріалів є дотримання
авторського права в цій області, що передбачає можливість автора контролювати цілісність
своєї роботи, належне визнання його права і цитування.
Кожен користувач мережі Інтернет має вільний і необмежений доступ до повних текстів
статей, опублікованих у журналі. Після публікації всі матеріали відразу доступні в онлайн
режимі (без тривалого очікування).
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar,
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Ulrichsweb,
Research bible,
ERIH PLUS
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2227-1864

Контактні дані:
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, філологічний факультет, кімн. 2-36
Тел.: (057)-707-53-54
e-mail: visnyk.philology@karazin.ua, rus.lit@karazin.ua, philology@karazin.ua

Вісник Харківського національного університету імені
В.Н.Каразіна, серія «Іноземна філологія. Методика викладання
іноземних мов»
Засновник: Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21562-11462Р від
20.08.2015
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1966
Мови тексту: українська, англійська, російська,
французька, німецька, китайська (змішаними мовами)
Науки:
педагогічні (11.07.2016) перереєстрація
педагогічні (17.03.2020)
філологічні (07.10.2016) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)
035 - Філологія (17.03.2020)
Тематика Статті вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики
викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, української мов
розглядаються важливі для науки питання дискурсології та прагматики дискурсу,
когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, граматики англійської мови,
перекладознавства та лінгводидактики, висвітлюється участь українських вчених у
Міжнародній науковій конференції з когнітивної лінгвістики (ICLC-14, Tartu, Estonia).
Відкритий доступ Журнал із відкритим доступом, який означає, що весь його вміст є
безкоштовним та доступним для користувача або його установи. Користувачам дозволено
читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатись на повні
тексти статей, або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не вимагаючи
попереднього дозволу видавця чи автора, поки вони цитують. джерело.
Журнал ліцензований Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivs License (CC
BY-NC-ND).
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
DOI: https://doi.org/10.26565/2227-8877-2019-89
ISSN: друковане - 2227-8877
Контактні дані:
майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Тел.: (057) 707-54-42
E-mail: visnyk.inozemnamova@gmail.com

Вчені записки Таврійського національного університету імені
В.І.Вернадського, серія «Філологія. Журналістика»
Засновник: Таврійський національний університет імені
В.І.Вернадського
Свідоцтво про державну реєстрацію: KВ № 24632-14572ПР
від 04.11.2020
Вид видання: журнал Періодичність: 4/р
Рік заснування: 2018
Мови тексту: українська, англійська, польська, німецька,
французька, словацька, румунська, італійська (змішаними
мовами)
Науки: філологічні (04.04.2018) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (17.03.2020)
061 - Журналістика (17.03.2020)
Журнал публікує результати наукових досліджень з філологічних наук та соціальних
комунікацій.
Тематичні рубрики журналу:
Українська мова;
Російська мова;
Слов'янські мови;
Германські мови;
Романські мови;
Балтійські мови;
Індоіранські мови;
Тюркські мови;
Фінно-угорські та самодійські мови;
Іберійсько-кавказькі мови;
Монгольські мови;
Семітські мови;
Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови;
Загальне мовознавство;
Перекладознавство;
Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;
Структурна, прикладна та математична лінгвістика;
Літературознавство;
Українська література;
Російська література;
Література слов'янських народів;
Література зарубіжних країн;
Порівняльне літературознавство;
Теорія літератури;
Фольклористика;
Літературне джерелознавство і текстологія;
Кримськотатарська література;
Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;
Теорія та історія соціальних комунікацій;
Документознавство, архівознавство;
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;
Теорія та історія журналістики;
Теорія та історія видавничої справи та редагування;

-

Прикладні соціально-комунікаційні технології;
Соціальна інформатика.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus International (Республіка Польща)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ISSN: друковане - 2663-6069
ISSN: електронне - 2663-6077
Контактні дані:
вулиця Джона Маккейна, буд. 33, м. Київ
Тел. редакції: +38 (098) 985 01 58
E-mail: editor@philol.vernadskyjournals.in.ua
Сторінка журналу: www.philol.vernadskyjournals.in.ua

Закарпатські філологічні студії Transcarpathian Philological
Studies
Засновник: ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23097-12927Р від
10.01.2018
Вид видання: журнал Періодичність: 6/р
Рік заснування: 2018
Науки: філологічні (04.04.2018) перереєстрація
філологічні (09.02.2021)
Спеціальності:
035 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
035 - Філологія (09.02.2021)
Мови публікацій: українська, англійська (змішаними мовами)
Тематика У журналі висвітлюються актуальні питання
української мови та літератури; мови та літератури зарубіжних країн; порівняльного
літературознавства; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства;
перекладознавства та міжкультурної комунікації.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus International (Республіка Польща)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ISSN: друковане - 2663-4880
ISSN: електронне - 2663-4899
Контактні дані:
вул. Університетська 14, м. Ужгород, Україна, 88000
Тел: +38 (050) 766 90 23
E-mail: editor@zfs-journal.uzhnu.uz.ua
Сторінка журналу: www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua

Записки з романо-германської філології
Засновник: Одеський національний університет імені І. І.
Мечникова
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від
17.12.2009
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1997
Мови видання: українська, англійська, німецька, іспанська.
Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме
англійською мовою.
Науки: філологічні (22.12.2016) перереєстровано
філологічні (14.05.2020)
Спеціальності: 035 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у
фаховості
035 - Філологія (14.05.2020)
Галузь та проблематика В представленому періодичному виданні публікуються
оригінальні результати досліджень мови, мовлення, жанрології та стилістики романогерманських мов у монографічному, зіставному, перекладацькому та навчальнометодичному аспектах як досвідчених і провідних, так і молодих вчених: докторантів,
аспірантів, а також здобувачів наукових ступенів і вчених звань.
Політика відкритого доступу Цей журнал практикує політику негайного відкритого
доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової
інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це
означає, що весь його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувача
або його/її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати,
поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього
Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає
правилам Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE),
Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових
досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий
доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in
the Sciences and Humanities.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Наукова періодика України" (НБУВ),
УРЖ «Джерело» (Ukrainian abstracting journal),
«Україніка наукова» (Bibliographic Database
"Ukrainika scientific"),
«Наукова періодика України» (УРАН),
Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Ulrich's Periodicals Directory,
Index Copernicus Journals Master List,
Google Scholar,
Base-search
ISSN: друковане - 2307-4604
ISSN: електронне - 2518-7627
Контактні дані:
м. Одеса, Одеська область, 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com (Леся Строченко)
Сайт журналу: http://rgnotes.onu.edu.ua/issue/archive

Іноземна філологія
Засновник: Львівський національний університет імені Івана
Франка
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14598-3569 Р від
29.10.2008
Вид видання: збірник Періодичність: 1-2/р
Рік заснування: 1964
Мови повного тексту:українська, англійська (змішаними
мовами)
Науки: філологічні (11.07.2016) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:

035 - Філологія (17.03.2020)
Тематика 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.
Для філологів, викладачів, аспірантів і студентів.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
MLA International Bibliography with Full Text (EBSCO),
Index Copernicus,
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.00134
ISSN: друковане – 0320-2372
ISSN: електронне - 2078-2373
Контактні дані:
Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, кафедра
міжкультурної комунікації та перекладу
вул. Університетська, 1/417, 79000, м. Львів, Львівська область, Україна
Тел.: (032) 239-46-80
E-mail: translation.lnu@gmail.com
Сайт: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/issue/archive

Лінгвостилістичні студії
Засновник: Волинський національний університет імені Лесі
Українки
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24655-14595ПР
від 14.12.2020
Вид видання: журнал Періодичність: 2 /р
Рік заснування: 2014
Мови повного тексту: українська, білоруська, польська,
англійська (змішаними мовами)
Науки:
філологічні (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (26.11.2020)
Тематика Тематична спрямованість наукового журналу охоплює актуальні питання
сучасної лінгвостилістики: поліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії;
стилістичні ресурси української мови; стилістика різних типів текстів; порівняльні
стилістичні дослідження; лінгвоперсонологія; стилістика діалектного мовлення;

лінгвостилістичні параметри онімів. Видання призначене для мовознавців – наукових
працівників, викладачів,
аспірантів і студентів філологічних факультетів.
Політика відкритого доступу Цей журнал практикує політику відкритого доступу (Open
Access) до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової
інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Усі
статті розміщуються безстроково і безкоштовно у повнотекстовому форматі відразу після
виходу номера на офіційному сайті журналу. Повнотекстовий доступ у режимі реального
часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у
розділі Архіви.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus (Польща).
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2413-0923
ISSN: електронне - 2413-6530
Контактні дані:
Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра історії та культури
української мови
Тел.: +38(068) 5630491
E-mail: lingvostud@ukr.net
Веб-сайт: https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud

Львівський філологічний часопис
Засновник: Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22916-12816 Р від
12.07.2017
Вид видання: журнал Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2017
Мови тексту: українська, англійська, польська, німецька
(змішаними мовами)
Науки:
філологічні (28.12.2017) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
035 - Філологія (02.07.2020)
Тематика Тематична спрямованість: актуальні проблемні питання різних галузей філології,
новітніх методів викладання мов та літератур світу в контексті міжкультурної комунікації.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus International (Республіка Польща)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ISSN: друковане - 2663-340X
ISSN: електронне - 2663-3418
Контактні дані:
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Львівська область, 79000
Тел.: 096 632-27-39
E-mail: editor@philologyjournal.lviv.ua

Міжнародний філологічний часопис = International Journal of
Philology
Засновник: Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23986-13826ПР від
19.06.2019
Вид видання: збірник Періодичність: 4/р
Рік заснування: 1997
Мови тексту: українська, англійська, польська (змішаними
мовами)
Науки: філологічні (09.03.2016) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
педагогічні (17.03.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
035 - Філологія (17.03.2020)
Тематика У журналі вміщуються статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з
актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства,
літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і
методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних
лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконуються з урахуванням
сучасних досягнень філологічної науки.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.
Політика відкритого доступу Цей журнал практикує політику негайного відкритого
доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової
інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
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.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2706-9737
ISSN: електронне - 2706-9745
Контактні дані:
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15
Тел.: (044) 527-82-41,,527-85-95
E-mail: olena14babenko@ukr.net, galitsav@yandex.ru

Мова
Засновник: Одеський національний університет імені
І.І.Мечникова
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8932 від
06.07.2004
Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1993
Мови тексту: українська, англійська, болгарська,
польська, чеська (змішаними мовами)
Науки: філологічні (21.12.2015) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (17.03.2020)
Тематика У журналі представлено дослідження актуальних
теоретичних і прикладних проблем лінгвістики на матеріалі
різних мов, різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення. Здійснюється
рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних
посібників, присвячених вивченню мов. Крім статей українською та російською мовами,
журнал приймає до незалежного редагування та друку статті на інших слов'янських і
неслов'янських мовах.
Адресовано широкому колу філологів: науковцям, вчителям, методистам, студентам.
Політика відкритого доступу. Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з
принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля
загального суспільного прогресу. У виданні використовується ліцензія Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus;
Directory of Research Journals Indexing (DRJI);
Google Scholar;
«Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
(посилання)
ISSN: друковане - 2307-4558
ISSN: електронне - 2414-9489
Контактні дані:
Французський бульвар, 24/26, кімн. 111, 113, м. Одеса, Україна, 65058
тел.:380487488854, 380964966406, 38 096 496-64-06
E-mail: stepanov.odessa@gmail.com, e.stepanov@onu.edu.ua

Мова: класичне - модерне - постмодерне = Language: classic modern – postmodern
Засновник: Національний університет «Києво-Могилянська
академія»
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22672-12572Р від
24.04.2017
Вид видання: науковий журнал Періодичність: 1/р
Рік заснування: 2014 Мови повного тексту:українська,
англійська (змішаними мовами)
Науки:філологічні (11.07.2017) перереєстрація

філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (02.07.2020)
Тематика Журнал «Мова: класичне – модерне – постмодерне» є науковим рецензованим
журналом відкритого доступу, що публікує статті з мовознавчої проблематики.
Метою журналу є публікація статей з актуальних питань сучасної лінгвістики, встановлення
й зміцнення наукових зв’язків між ученими з різних регіонів України та інших держав.
Пріоритетними для журналу є дослідження з такої тематики: лінгвістична семантика й
прагматика; актуальні проблеми граматики; когнітивна лінгвістика; проблеми лінгвістики
тексту та дискурсології; історія мови, діалектологія; соціолінгвістика; компаративістика й
перекладознавство.
Політика відкритого доступу. Періодичне фахове видання «Мова: класичне - модерне постмодерне» є журналом відкритого доступу. Редколегія підтримує Будапештську
ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне
та безкоштовне поширення наукової інформації.Всі статті цього журналу можна читати та
завантажувати без реєстрації.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ISSN: друковане - 2522-9281
ISSN: електронне - 2616-7115
Контактні дані:
вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04070
Тел.: (044) 463-60-75
E-mail: ozhoganvm@ukma.edu.ua
Веб-сайт: http://lcmp.ukma.edu.ua/issue/archive

Мовознавство
Засновник(и):Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5562 від
18.10.2001
Вид видання: журнал Періодичність: 6/р
Рік заснування: 1967
Науки:філологічні (04.07.2014) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (26.11.2020)
Тематика 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.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Cite Factor,

Research Bible,
Erih Plus,
Index Copernicus,
Crossref
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 0027-2823
ISSN: електронне - 2524-0595
Контактні дані:
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Тел.: (044) 279-29-64, (044) 525-86-75
E-mail: movozn-journal@ukr.net alexandr.yeroshenko@hotmail.com

Мовознавчий вісник
Засновник:Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12092-96ЗР від
14.12.2006
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2006
Мови тексту: українська, англійська (змішаними мовами)
Науки:філологічні (21.12.2015) перереєстрація
філологічні (15.04.2021)
Спеціальності:
035 - Філологія (15.04.2021)
Тематика У збірнику наукових праць розглядаються
актуальні проблеми граматики, словотвору, лексикології,
фразеології; автори статей розкривають різні аспекти
діалектології, ономастики, історії мови, лінгвостилістики, когнітивної й комунікативної
лінгвістики, термінології, дискурсології, соціолінгвістики, перекладознавства.
Для викладачів, аспірантів і науково обдарованої молоді.
Політика відкритого доступу Цей журнал практикує політику негайного відкритого
доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової
інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Сopernicus ICV 2019: 60.13
Crossref
Open Ukrainian Citation Index
Google Scholar
Реферативна база даних «Україніка наукова»
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISВN: 978-617-7475-73-5
ISSN: друковане – 2226-4388
DOI: 10.31651/2226-4388-2020-29
Контактні дані:
Тел.: (38068) 816-86-56
E-mail: kumpl.kafedra@ukr.net
бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031
Сайт видання (URL): http://ling-ejournal.cdu.edu.ua

Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки
(мовознавство)
Засновник: Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20653-10473Р від
18.03.2014
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2014
Мови тексту: українська, англійська, німецька, польська
(змішаними мовами)
Науки:
філологічні (29.09.2014) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
035 - Філологія (02.07.2020)
Тематика Журнал дає змогу демонструвати результати найважливіших напрямів
теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері мовознавства (германські,
слов’янські, східні мови, контрастивна лінгвістика, теорія і практика перекладу)
представників Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, а
також інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus International (Республіка Польща).
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2312-6353
ISSN: електронне - 2663-6042
Контактні дані:
Філологічний факультет, вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100
Адреса для листування: а/с 16, м. Львів, 79000
Тел. редакції: 096 66 38 612
E-mail: editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua
Сайт видання: www.ddpu-filolvisnyk.com.ua

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія «Філологія»
Засновник: Міжнародний гуманітарний університет
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 16819-5491Р від
10.06.2010
Вид видання: збірник наукових праць Періодичність 6/р
Рік заснування: 2010
Мови тексту: українська, англійська,
французька, німецька, іспанська
Науки:
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (02.07.2020)
Тематика У Науковому віснику Міжнародного
гуманітарного університету. Серія: «Філологія» друкуються
статті з актуальних проблем мовознавства, літературознавства

та перекладознавства.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus International (Республіка Польща)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ISSN: друковане: 2409-1154
ISSN: електронне: 2663-5658
Контактні дані:
Міжнародний гуманітарний університет, офіс 502,
вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, 65009, Україна
тел. (+38) 099-547-85-90
E-mail: editor@vestnik-philology.mgu.od.ua
Веб-сайт: www.vestnik-philology.mgu.od.ua

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія
«Філологія»
Засновник: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від
09.10.2003
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1995
Мови тексту: українська, англійська, словацька, чеська,
білоруська, німецька, польська, угорська (змішаними
мовами)
Науки:філологічні (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності: 035 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у
фаховості
035 - Філологія (02.07.2020)
Тематика Тематичними напрямами збірника є мовознавство, літературознавство, історія та
сучасний стан мов та літератур, порівняльна лінгвістика, порівняльне літературознавство,
словакістика, богемістика, фольклористика, журналістикознавство, соціальні комунікації.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus International (Республіка Польща)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
DOI: 10.24144/2663-6840/2021.2(46)
Контактні дані:
Ужгородський національний університет, філологічний факультет
88017, м. Ужгород, Закарпатська обл., вул. Університетська,14 кім. 413 (433)
Тел.: 0506645839; 991704743
E-mail: visnykfilfak.uzhnu@gmail.com; natalie.venzhynovych@uzhnu.edu.ua;
olesya.kharkivska@uzhnu.edu.ua
Веб-сайт: http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua

Науковий вісник Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича. Серія: германська філологія
Засновник: Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15754-4246Р від
02.10.2009
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1996
Мови публікацій: українська, англійська, німецька
(змішаними мовами)
Науки:філологічні (07.10.2016) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (26.11.2020)
Тематика "Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича. Германська філологія" є фаховим виданням України, яке публікує наукові
статті, присвячені актуальним проблемам філології, що висвітлюють особливості розвитку й
функціонування германських мов, а також знайомить з новими здобутками науковців у сфері
когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, дискурсології, методики
викладання мов, перекладознавства.
Політика відкритого доступу «Науковий вісник Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича. Германська філологія» дотримується політики відкритого доступу.
Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на його офіційному
сайті в розділі Архіви. Статтям надається цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI), що
уможливлює доступ для цитування і пошуку за назвою, прізвищем автора / авторів і повним
текстом.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2518-7090
Контактні дані:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Тел.: (0372) 58-48-86
Адреса редколегії: Факультет іноземних мов, вул. Садова, 5, корпус 19, м.Чернівці, 58000
Видавництво університету: вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012 (ruta@chnu.edu.ua )
E-mail: germanica@chnu.edu.ua ; i.osovska@chnu.edu.ua (Осовська Ірина Миколаївна)

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9.
Сучасні тенденції розвитку мов
Засновник: Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8815 від
01.06.2004
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2007
Мови анотацій: українська, англійська
Науки:філологічні (11.07.2016) перереєстрація
філологічні (09.02.2021)
Спеціальності:
035 - Філологія (09.02.2021)
Тематика "Науковий Часопис Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мови" публікує
статті, які мають значний внесок у теорію та / або методологію мовознавства, що стосуються

розвитку й функціонування германських, романських, слов'янських, східних та інших мов
світу. Журнал публікує також результати досліджень у сфері когнітивної лінгвістики,
зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвокультурології,
психолінгвістики, лінгвофілософії та ін.
Для викладачів , аспірантів, студентів філологічних факультетів, учителів-словесників.
Політика відкритого доступу: "Науковий Часопис Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мови"
дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються відразу
після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей
журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Index Copernicus (ICV 2018: 69.00)
CrossRef
ERIHPLUS
Ulrich's Periodicals Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2414-4797
ISSN: електронне - 2523-4242
Контактні дані:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, Україна, 01601
Тел.: (+38 044) 239-30-86,(+38 097) 337-40-41
E-mail: sjnpuseries9@gmail.com
Сайт: http://www.sjnpu.com.ua

Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія
(мовознавство)
Засновник: Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8416 від
06.02.2004
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 1999
Мови тексту: українська, англійська (змішаними мовами)
Науки:
філологічні (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (24.09.2020)
Тематика Проблематика збірника: Актуальні питання теорії мови. Функційна семантика
лексичних одиниць. Теорія номінації. Когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти
лінгвістики. Лінгвістика тексту. Стилістичні та контекстуальні вияви лексичних і
граматичних одиниць. Мова сучасних ЗМІ. Проблеми діалектології та ономастики.
Актуальні питання зіставної лінгвістики. Перекладознавство та міжкультурна комунікація.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus International (Республіка Польща)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
DOI: 10.31652/2521-1307
ISSN: друковане - 2521-1293
ISSN: електронне - 2521-1307

Контактні дані:
вул. К. Острозького, 32, корп. 1, каб. 313, м. Вінниця, Вінницька область, Україна, 21001
Тел.: (0432)27-55-89
E-mail: naukovizap@gmail.com
Сайт видання: https://sites.google.com/site/naukzapmovoznavstvo

Наукові записки Національного університету "Острозька
академія". Серія "Філологія"
Засновник: Національний університет "Острозька
академія"
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15637-4109Р від
09.07.2009 р.; КВ №23153-12993Р від 23.02.2018р.
Вид видання: збірник Періодичність: 4/р
Рік заснування: 1999
Мови анотацій: українська, англійська
Науки:філологічні (22.12.2016) перереєстрація
філологічні (29.06.2021)
Спеціальності:
035 - Філологія (29.06.2021)
Тематика У збірнику містяться статті, присвячені проблемам
сучасного мовознавства та порівняльного літературознавства, а також методиці навчання
іноземних мов.
Збірник рекомендовано науковцям, викладачам, студентам-філологам і всім, хто цікавиться
філологічною наукою.
Політика відкритого доступу Наукові записки Національного університету «Острозька
академія»: Серія «Філологія» - наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь
вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.
Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати
або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або
автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access
Initiative).
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Index Copernicus International (Республіка Польща)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2519-2558
Контактні дані:
Національний університет «Острозька академія», факультет романо-германських мов
35800, Україна, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2
Тел.: (+38) 036 542-29-49 ; (098)9043905
E-mail: lingua.lab@oa.edu.ua
Веб-сайт: https://journals.oa.edu.ua/Philology/issue/view/114

Наукові праці Міжрегіональної Академії управління
персоналом. Філологія
Засновник: Міжрегіональна академія управління
персоналом
Свідоцтво про державну реєстрацію : КВ № 24775-14715Р від
21.04.2021 р.
Вид видання: журнал Періодичність: 6/р
Рік заснування: 2021
Мови анотацій: українська, англійська
Науки:
філологічні (07.04.2022)
соціальні комунікації (07.04.2022)
Спеціальності:
035 - Філологія (07.04.2022)
061 - Журналістика (07.04.2022)
Тематика Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними
науковими проблемами в галузі філології та журналістики.
Журнал зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить
розвиток науки в Україні. У науковому журналі публікуються тільки оригінальні статті.
Політика відкритого доступу Журнал «Наукові праці Міжрегіональної Академії
управління персоналом. Філологія» дотримується політики відкритого доступу (Open
Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера.
Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений
на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
DOI: 10.32689/maup.philol
ISSN: друковане - 2786-5053
ISSN: електронне - 2786-5061
Контактні дані:
вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Україна, 03039
Тел.: +38 (068) 487 06 44
E-mail: philology@journals.maup.kiev.ua
Сайт видання: http://journals.maup.com.ua/index.php/philology

Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць
Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка. Серія «Філологія»
Засновник: Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21249-11049Р від
27.02.2015
Вид видання: збірник Періодичність: 4/р
Рік заснування: 2004
Мови тексту: українська, англійська, російська (для
іноземних авторів), чеська
Науки:
філологічні (07.10.2016) перереєстрація
філологічні (15.04.2021)
Спеціальності:
035 - Філологія (15.04.2021)

Тематика У збірнику публікуються статті з актуальних проблем філологічного знання. На
сторінках видання аналізуються актуальні проблеми різних галузей філології, новітні методи
викладання мов та літератур світу в контексті міжкультурної комунікації. Висвітлюються
актуальні питання української мови та літератури; мови та літератури зарубіжних країн;
порівняльного літературознавства; загального, порівняльно-історичного, типологічного
мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації.
Політика відкритого доступу Журнал «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових
праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія
«Філологія» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті
розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий
доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному
сайті журналу у розділі Архіви.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar,
ICI World of Journals,
Index Copernicus International (ICV 2019: 73.76; ICV 2018 = 80.88; ICV 2017 = 66.18).
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
Кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор
DOI (digital object identifier).
ISSN: друковане - 2522-4557
ISSN: електронне - 2522-4565
Контактні дані:
ДДПУ ім. І. Франка
вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, 82100
Тел.: (03244) 2-23-78
E-mail: zbirnyky@gmail.com
Веб-сайт: http://phph.dspu.edu.ua

Сіверянський літопис
Засновник(и): Інститут історії України НАН України;
Національний університет “Чернігівський колегіум» ім. Т. Г.
Шевченка;
Національна спілка краєзнавців України;
Інститут української археографії та джерелознавства ім.
М.С. Грушевського НАН України
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23837-13677Р від
03.04.2019
Вид видання: журнал Періодичність: 6/р
Рік заснування: 1995
Мова видання: українська
Науки: історичні (21.12.2015) перереєстрація
історичні (02.07.2020)
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (02.07.2020)
035 - Філологія (02.07.2020)
Тематика Журнал публікує дослідження зі спеціальностей 032 "Історія та Археологія"
(проблеми історії та історіографії України, історичного краєзнавства, джерелознавства та
всесвітньої історії) та 035 "Філологія" (за умови дотримання тематики, а саме: історія мови
та літератури).
Журнал видається за фінансової підтримки Чернігівської облдержадміністрації.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:

Google Scholar ,
OpenAIRE ,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
ISSN: друковане - 2518-7422
ISSN: електронне - 2518-7430
Контактні дані:
Адреса редакції: вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, 14013, Україна
Тел. для довідок: +38-(046)-295-7418
E-mail: erwin.mieden@gmail.com
Старий сайт журналу з архівом попередніх випусків: www.siver-litopis.cn.ua
Веб-сайт: http://journals.uran.ua/index.php/2518-7422

Сучасна лінгвістика = Advanced linguistics
Засновник: Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23089-12929 ПР
від 11.12.2017
Вид видання: збірник Періодичність: 2/р
Рік заснування: 2017 (Журнал є правонаступником Вісника
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: Філологія. Педагогіка.)
Мови повного тексту: англійська, українська, німецька
(змішаними мовами)
Науки:педагогічні (30.11.2021)
філологічні (30.11.2021)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (30.11.2021)
035 - Філологія (30.11.2021)
Тематика Advanced Linguistics – міжнародний з відкритим доступом журнал, який
дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування та приймає до друку
рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), що відображають актуальні теоретичні й практичні
аспекти лінгвістики, а також питання методики навчання іноземних мов і перекладу. Основні
галузі дослідження включають, але не обмежуються такими сферами:
загальне мовознавство,
соціолінгвістика,
прагмалінгвістика,
когнітивна лінгвістика,
психолінгвістика,
лінгвістика тексту,
літературознавство,
етнолінгвістика,
лінгвістична антропологія,
корпусна лінгвістика,
контрастивна лінгвістика,
обчислювальна лінгвістика,
лінгвокультурологія,
літературознавство,
теорія і практика перекладу,
методика викладання іноземних мов та перекладу.
Політика відкритого доступу Advanced Linguistics є журналом з відкритим доступом. Усі
статті безкоштовні для користувачів для доступу, читання, завантаження та друку. Під
«відкритим доступом» ми маємо на увазі безкоштовну доступність у мережі Інтернет, що
дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати,
друкувати, шукати чи посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-

яких інших законних цілей.
Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання:
Google Scholar
Index Copernicus
CrossRef
WorldCat
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2019.3
ISSN: друковане - 2617-5339
ISSN: електронне - 2663-6646
Контактні дані:
Україна, 03056 м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кім. 601
Тел.: +38 044 204 81 01; +38 093 605 00 09; +38 097 931 94 48
E-mail: adling.fl.kpi@gmail.com
Веб-сайт: al.fl.kpi.ua

Сучасні дослідження з іноземної філології
Засновник: ДВНЗ "Ужгородський національний
університет"
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8917 від
29.06.2004
Вид видання: збірник Періодичність: 1/р
Рік заснування: 2003
Мови повного тексту:українська, англійська, німецька,
французька (змішаними мовами)
Науки:філологічні (09.03.2016) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
педагогічні (26.11.2020)
Спеціальності:
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями)
(26.11.2020)
035 - Філологія (26.11.2020)
Тематика Наукові статті з іноземної філології в галузях мовознавства, включаючи
перекладознавство, літературознавство та методику викладання англійської, німецької та
французької мов.
Політика відкритого доступу Цей журнал практикує політику негайного відкритого
доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової
інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
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від 26.04.2019
Вид видання: збірник Періодичність: 4/р
Рік заснування: 1998
Мови повного тексту: українська, англійська, німецька
(змішаними мовами)
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Спеціальності:
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Тематика У журналі висвітлюються актуальні питання
слов´янської та зарубіжної філології, літературознавства,
мовознавства, перекладознавства, компаративістики.
Для вчених (лінгвістів, літературознавців, перекладачів,
педагогів, філософів, дослідників масових комунікацій, мистецтвознавців) та практиків з
різних сфер життєдіяльності суспільства, де знаходить застосування філологія.
Політика відкритого доступу Науковий збірник дотримується політики відкритого доступу
(open access) відповідно до принципів Будапештської ініціативи. Задля стимулювання обміну
знань та інтернаціоналізації науки користувачам дозволяється завантажувати, копіювати,
поширювати, друкувати, робити посилання на повні тексти статей цього Збірника,
попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Повнотекстовий доступ в режимі
реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у
розділі Архів.
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Тематика У журналі висвітлюються проблеми перекладу як засобу вторинної комунікації,
творчість діячів літератури, актуальні проблеми сучасного літературознавства і мовознавства
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