ОГОЛОШЕННЯ
Редколегія наукового видання"Вісник. Літературознавство. Мовознавство.
Фольклористика" продовжує набір статей для чергового випуску на 2016 рік.

Статті надсилати до 15 жовтня 2016 р. на електронну адресу novitnya@ukr.net.
На останній сторінці вказати контактну інформацію (телефон мобільний та
стаціонарний, електронна адреса, місце роботи). Роздруківки (формат А-4)подавати
на адресу 01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, кімн. 115. Довідки
за телефоном: (044) 239-33-68.
Статті докторантів, аспірантів і здобувачів повинні відповідати вимогам Президії
ВАКу, викладеним у постанові №7-05/1 від15.01.2003 р.

Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти в разі їх
невідповідності фаховому рівню наукового видання. Праці авторів, у чиїх статтях було
виявлено плагіат, прийматися до розгляду не будуть.
Першочергове право на публікації надається викладачам та співробітникам
Інституту філології, докторантам, аспірантам та здобувачам вченого ступеня з
урахуванням дати подання статей до редакції.
Вимоги до оформлення статті:
1. Статті друкуються українською мовою.
2. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – у
лівому верхньому кутку,жирний прямий шрифт, кегль 9, Arial.
3. Відомості про авторів через рядок у правому кутку:
- ініціали імені, прізвище автора, вчений ступінь, вчене звання – жирний
прямий шрифт, кегль 9, Arial;
- у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє
місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів) – жирний прямий шрифт,
кегль 9, Arial;
- якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками.
4. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною
для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – через
рядок,по центру,жирний прямий шрифт, кегль 9, Arial, прописні літери.
5. Анотація українською мовою від 3-х рядків – через рядок, жирний шрифт,
курсив, кегль 8, Arial;
6. Ключові слова – через рядок, жирний шрифт, курсив, кегль 8, Arial.
7. Текст статті (обсяг – до 0,5 друкованого аркуша / до 20 тис. знаків)– через
рядок, прямий шрифт, кегль 8, Arial, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ –
1,25, поля:
2,5
3–

–2
___
2,5

8. Перед прізвищами, які наводитимуться в основному тексті, ставити лише один
ініціал. Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою «Вісника» й
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обов'язково супроводжувати посиланнями на джерело та конкретну сторінку.
Посилання подавати у квадратних дужках, наприклад [1, с.7].
9. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ
ГОСТ 7.1: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf, заголовок бібліографічного
запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf) –
через рядок, кожне джерело з абзацу, кегль – 7, в алфавітному порядку, прізвище та
ініціали авторів – курсивом.
10. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії – у правому
кутку, прямий шрифт, кегль 8.
11. Анотації російською та англійською мовами (ідентичні за змістом). Відомості
про авторів через рядок у лівому кутку:
- ініціали імені, прізвище автора, вчений ступінь, вчене звання– жирний
шрифт, курсив, кегль8, Arial;
- у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє
місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів) – жирний шрифт, курсив,
кегль8, Arial;
- якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;
- назва публікації – через рядок, по центру, жирний прямий шрифт, кегль 8,
Arial, прописні літери;
- текст анотації – жирний шрифт, курсив, кегль 8, Arial.
12. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються відArial, необхідно
подати їх окремо в електронному вигляді.
13. Для викладачів без наукового ступеня, аспірантів, здобувачів обов’язковою є
рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна
дослідження, зазначена його відповідність вимогам ВАКу. Рецензію підписують
науковий керівник і завідувач кафедри.
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