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 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

До друку приймаються ретельно вичитані автором (авторами) матеріали, які 

висвітлюють результати теоретичного або емпіричного дослідження, присвяченого 

основним тенденціям та інноваційним процесам в науці, актуальним проблемам філології, 

когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту, дискурсології, методики 

викладання мов, перекладознавства та ін. 

Матеріали публікуються українською, англійською, німецькою, іншими європейськими 

мовами. 

Якщо дослідження ґрунтовано на тій чи тій методології, на наукових досягненнях іншого 

науковця, на результатах студіювань інших авторів, статті мають містити покликання на них.  

Автори подають до випуску одну статтю і несуть повну відповідальність за зміст, 

дотримання норм правопису, за оригінальність тексту, точність наведених фактів і цитат, 

статистичних даних тощо. 

Редакційна колегія не бере участі в написанні рукописів статей, залишаючи за собою 

право на незначне редагування (зі збереженням структури, висновків та стилю автора).  

Редколегія збірника може не поділяти світоглядних переконань авторів. 

Обов’язкова вимога до іноземномовних статей – якість, високий рівень англійської / 

іншої іноземної мови. 

Рукописи, подані з порушенням вимог до структури та оформлення статей, не 

публікуються. 
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 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

Статті подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у форматі 

*.doc / *.docx.  

Назва файлу має відповідати прізвищу автора, напр.: Петренко_стаття.doc.  

Обсяг статті – від 5 до 12 аркушів формату А-4 (до 25 тис. друкованих знаків (разом з 

пробілами): (Меню – Сервіс – Статистика). 

Параметри сторінки: всі береги 2 см. Розташування книжкове. 

Розмір паперу – А4 (210 ×297 мм.).  

Шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Міжрядковий інтервал – 1,5.  

Абзацний відступ – 1 см.  

Текст друкується без переносів, ущільнення або розрідження шрифту.  

Автоматичну нумерацію в тексті та при оформленні списку літератури не 

використовувати. 

Лапки тільки такі: в українському тексті «», в англійському тексті “ ”.  

Знак «апостроф» у словах тільки такий: ’. 

Скорочення типу 2020 р., XVIth c., ініціали при прізвищах, цифра після позначення 

сторінки у покликаннях на використані джерела і т. ін. друкуються через нерозривний пробіл 

(одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). 

Необхідно розрізняти тире (–) і дефіс (-). 

Рисунки, таблиці оформляються відповідно до ДСТУ й обов’язково повинні мати 

нумерацію та назву. Графічний матеріал (рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми, ін.) мають бути 

виразними; лінії графіків та діаграм, усі умовні позначення на них мають бути чіткими. Назву 

рисунку в тексті розміщують під ним по центру. Слово «Рис.» та назва рисунку  друкують 

курсивом, виключка по центру. Під назвою рисунку розміщують джерела покликань (за 

потреби). Графічний матеріал необхідно групувати: (Вид – Панель інструментів – 

Малювання – Вибір об’єкта. Уримаючи кнопку «Вибір об’єкта», оберіть об’єкти, які треба 

об’єднати в групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть кнопку «Дії», виберіть 

команду «Групувати»). 

Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню «Таблиця»). Формат таблиць – 

тільки книжковий. Для тексту в таблицях застосовується 10 кегль. Заголовки таблиць 

нумеруються у всьому тексті статті та друкуються з додатковим міжрядковим інтервалом. 

Назву таблиці необхідно розташовувати над нею і вирівнювати по центру. 

 

На першому рядку в правому куті друкуються: шифр УДК (універсальний десятинний 

класифікатор) (звичайний шрифт); ім’я і прізвище автора (авторів) напівжирними літерами 

(курсив), назва установи, місто, країна.  

Далі – назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).  

Через один рядок курсивом подається анотація українською мовою (до 8–10 рядків).  

На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив). Сукупність 

ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст статті. 

Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за 

шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. 

Абзацний відступ – 1 см (тільки за допомогою параметрів відступів / інтервалів). 

Після основного тексту розміщується список використаних джерел (див. Оформлення 

покликань).  

Далі – анотація та ключові слова (3–5 ключових слів) англійською мовою (шрифт – 



курсив). 

 
 

 VITAE (подається після аннотації) 

Довідка про автора (vitae): ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання, посада (для 

аспірантів – спеціальність; для студентів – факультет), повна назва навчального закладу / 

установи; e-mail, телефон. 
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Покликання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є 

обов’язковими (подаються у хронологічному порядку (у списку літератури); в тексті – цифрою 

у квадратних дужках).  
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Обсяг цитованого тексту – не більше 35%. Самоцитування дозволяється лише в разі 
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Пристатейний список літератури (References) укладається в порядку цитування джерел 

у тексті вашої публікації (просимо звернути увагу: не за абеткою, а в порядку цитування). 

Список літератури виконується мовою оригіналу.  

У ньому містяться тільки ті джерела, на які автор покликався в тексті статті. 
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