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● Місія журналу - встановлення 

міждисциплінарних зв’язків в освіті і науці 

серед науковців таких специальностей: 

філологія, педагогіка, психологія, філософія, 

соціологія

● Мова публікації: Англійська

● Публікується двічі на рік



ASTRAEA

У давньогрецькій міфології 

Астрея - дочка Зевса та 

Феміди. Вона - богиня 

справедливості, невинності, 

чистоти. Давньогрецька 

богиня Астрея правила в 

Золотий вік, який відомий як 

найщасливіший період в 

історії людства
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ASTRAEA

Ми пропонуємо на сторінках 

журналу самим створити золоту 

добу,  зробити сучасні наукові 

інтерпретації золотими сторінками 

ХХІ століття



Кафедра зарубіжної 
літератури та 
слов’янських мов, 
кафедра теорії та 
практики англійської 
мови Харківського 
національного 
педагогічного 
університету ім. 
Г.С.Сковороди
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У 1 номер міждисциплінарного 

журналу ‘’Astraea’’ (лютий 2020) 

увійшли 8 статей науковців та 

поезія 3 авторів:

● 1 стаття доктора наук України 

● 5 статей кандидатів наук України 

● 1 стаття кандидата наук з Китаю  

● 1 стаття учителя (Ірак)

● 3 вірші 3 харківських поетес

ASTRAEA
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У 2 номер міждисциплінарного 
журналу ‘’Astraea’’ (листопад 2020) 
увійшли:

● 7 статей науковців (5  статей 

кандидатів наук з України та 2  статті 

аспірантів з Китаю

● поезія 2 авторів з України та Іспанії

● 1 проза українського письменника
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15 докторів наук з 6 країн та трьох континентів 

(Північна Америка, Південна Америка, Євразія) 

7 іноземних докторів (Болгарія, США, Колумбія, 

Канада, Німеччина)

8 докторів наук з України (Київ, Харків)

Редакційно-дорадча колегія
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Головний Редактор

Іван Прокопенко - Доктор наук 

(Педагогіка), академік, 

професор, радник ректора 

Харківського національного 

педагогічного університету ім. 

Г.С. Сковороди (Україна)
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Заступники головного редактора

Юрій Бойчук - доктор 

педагогічних наук, 

професор,член-

кореспондент НАПН 

України, ректор

Світлана Криворучко -
доктор філологічних наук, 
професор, завідувачка 
кафедри зарубіжної 
літератури та слов’янських 
мов ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди

Ілона Костікова - Доктор 
педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії і 
практики англійської мови
Харківського національного 
педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди.
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