
Шановні колеги! 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

Запрошує вас доєднатись до написання колективної монографії 

на тему: 

«Філологічні дисципліни в закладі вищої освіти: лінгво-

дидактичні аспекти» 

 

Робочі мови: українська, англійська, німецька, французька 

Умови участі: 

До 20.04.2023 р. (включно) необхідно надіслати на електронну 

скриньку кафедри іноземних мов im@pdatu.edu.ua наступні матеріали: 

1. Текст публікації, оформлений відповідно вимог 

(Прізвище_стаття). 

2. Підтвердження оплати – квитанція або скан-копія квитанції. 

У темі листа та в призначенні платежу вказувати «Публікація до 

монографії». 

Орієнтовна розсилка монографії (електронний формат) – 20.05.2023р. 

Монографії присвоюють Міжнародний стандартний номер ISBN, 

УДК, DOI для кожної публікації. 

 

Публікаційний внесок: 

Вартість публікації (до 1,5 друк.арк.) в колективній монографії – 

700грн. При оплаті слід врахувати розмір комісії банку. 

Реквізити для оплати публікації в колективній монографії будуть 

надіслані після рішення організаційного комітету про рекомендацію 

для друку. 

 

Публікація у колективній монографії забезпечує науково-

педагогічним, педагогічним та науковим працівникам виконання 

 
1 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n12  

підпункту 3 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 1: 

 

Контакти: 

Тел.: +380674923396 – Гуменюк Ірина Іллівна 

e-mail: im@pdatu.edu.ua 

 

У науковому виданні передбачаються такі розділи: 

1. Методика викладання філологічних дисциплін у ЗВО. 

2. Актуальні проблеми романо-германської філології та 

прикладної лінгвістики. 

Друковані примірники монографії будуть розіслані відповідно до 

списку обов’язкової розсилки (наказ МОН МС України від 17.10.2012 

р. №1112). Електронна версія монографії буде розміщена на сайті ЗВО 

«ПДУ». 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ПУБЛІКАЦІЙ, ДОСТОВІРНІСТЬ 

ДАНИХ, ФАКТІВ, ЦИТАТ, РІВЕНЬ САМОСТІЙНОСТІ ЗДОБУТИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВНІСТЮ НЕСУТЬ АВТОРИ! 

 

Вимоги до матеріалів монографії: 

1. Матеріали повинні бути оригінальними та містити елементи 

наукової новизни, мати теоретичну, методичну, методологічну 

і/або практичну цінність. 

2. Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, 

мають супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо 

поліпшення наявного стану та можливими напрямами 

використання результатів дослідження. 

3. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без 

повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до вимог 

mailto:im@pdatu.edu.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n12
mailto:im@pdatu.edu.ua


стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних 

помилок. Матеріал має бути вичитаний і відкоригований, в 

інакшому випадку – послуги з корегування 1 сторінки тексту – 

10 грн, про що слід повідомляти завчасно. 

4. Обсяг матеріалів: не менше 15 сторінок (1,5 друкованих 

аркуші). 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

1. Оформлення текстової частини, рисунків і таблиць повинно 

відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових 

публікацій.  

2. Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна 

частина, висновки.  

3. Матеріали слід подавати у текстовому редакторі Microsoft Word, 

гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240×297 мм), поля 

«Дзеркальні»: верхнє і нижнє – 2 см, внутрішнє – 2 см, зовнішнє – 2 

см. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 12 pt; міжрядковий інтервал – 1, 

абзацний відступ – 1 см. 

4. Графічний матеріал слід виконувати у доступних для подальшого 

редагування програмах. Для рисунків і таблиць слід застосовувати 

гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1, 

чорно-біла гама. 

5. Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами. Не 

допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина 

таблиць не повинна перевищувати ширину тексту. 

6. Не допускаються скановані й великі таблиці, скановані 

(сфотографовані), не згруповані рисунки. 

7. Математичні формули слід виконувати у редакторі формул 

Microsoft Equation. 

8. Джерела слід наводити виключно у разі посилання на джерело у 

тексті та оформляти відповідно до Національного стандарту України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання». 

9. Максимальна кількість співавторів у публікації – 2 особи. 

 

Приклад оформлення публікації в колективну монографію: 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ 

Марія ЗАБУЖКО 

доктор педагогічних наук, професор,  

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 

e-mail: maria_zabuzhko@gmail.com 

Вступ. Текст 

Виклад основного матеріалу. Текст 

Таблиця 1 

Назва таблиці 

Номер Показники 

  

 

 
Рис. 1. Назва рисунка 

Висновки. Текст 
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