ОГОЛОШЕННЯ
Редколегія наукового видання"Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство.
Фольклористика" оголошує набір статей для чергового випуску на 2019 рік.
Статті надсилати до 15 листопада 2019 р. на електронну адресу
novitnya@ukr.net. На останній сторінці вказати контактну інформацію (телефон
мобільний та стаціонарний, електронна адреса, місце роботи). Довідки за
телефоном: (044) 239-33-68.
Згідно із наказом № 194-32 від 25.02. 2019 та Положенням про порядок
надання Київським національним університетом імені Тараса Шевченка платних
послуг із видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науковометодичних, наукових, науково-технічних, періодичних видань, інших друкованих
засобів масової інформації у ВПЦ "Київський університет" «Вісник» застосовує
плату авторів за публікацію. Станом на 01.03 2019 р. – 1047 грн. за один облікововидавничий аркуш (40 000 знаків з пробілами) або 43.6 грн. за сторінку.
Умовою надання права безкоштовного розміщення статей авторам у
«Віснику» може бути:
-

навчання студентів та аспірантів;

-

співавторство з автором університету чи договір про співпрацю між
факультетами/інститутами, структурними підрозділами університету та
організаціями, представниками яких є автори (з підтвердними
документами).

Усі статті проходять незалежне рецензування та перевірку на плагіат.
Редакційна колегія залишає за собою право повертати тексти в разі їх
невідповідності фаховому рівню наукового видання. Статті, у яких буде виявлено
плагіат, повертаються без права доопрацювання. У майбутньому статті таких
авторів прийматися не будуть.
Вимоги до оформлення статті:
1. Статті друкуються українською та англійською мовами.
2. Текст
статті
повинен
відповідати
міжнародним
науковим стандартам, а також вимогам, зазначеним у постанові Президії
ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, і мати такі елементи:
- постановка проблеми та її зв’язок із важливими завданнями;
- аналіз найновіших публікацій із теми дослідження;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих результатів;
висновки
дослідження
та
перспективи
подальших
наукових розвідок у визначеному напрямі.
3. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – у
лівому верхньому кутку, жирний прямий шрифт, кегль 9, Arial.
4. Відомості про авторів через рядок у правому кутку:
- Ініціал 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.
5. 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.
6. Для україномовної статті – анотація українською мовою від 3-х рядків:
через рядок, жирний шрифт, курсив, кегль 8, Arial. Для англомовної статті –
анотація англійською мовою від 3-х рядків: через рядок, жирний шрифт, курсив,
кегль 8, Arial.
7. Ключові слова – через рядок, жирний шрифт, курсив, кегль 8, Arial.
8. 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

9. Перед прізвищами, які наводитимуться в основному тексті, ставити лише
один ініціал. Цитати з наукових джерел подавати мовою, якою написана вся
стаття, й обов'язково супроводжувати покликаннями на джерело та
конкретну сторінку. Покликання подавати у квадратних дужках, наприклад
[1, с.7].
10. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з
ДСТУ 8302:2015 http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf – через рядок,
кожне джерело з абзацу, кегль – 7, в алфавітному порядку, прізвище та
ініціали авторів – курсивом.
11. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії – у
правому кутку, прямий шрифт, кегль 8.
12. Для україномовної статті – анотація англійською мовою обсягом не
менше 1800 друкованих знаків включно із ключовими словами. Для англомовної
статті – анотація українською мовою обсягом не менше 1800 друкованих знаків
включно із ключовими словами.
13. Відомості про авторів через рядок у лівому кутку:
- Ініціал імені, прізвище автора, вчений ступінь, вчене звання – жирний
шрифт, курсив, кегль 8, Arial;
- у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє
місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів) – жирний шрифт, курсив,
кегль 8, 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.
13.Після анотації – список джерел, транслітерований латиницею.

14.Розрізняти тире (–) і дефіс (-).
15.Століття позначати римськими, а не арабськими цифрами, скорочувати –
ст. (ІІ ст.).
16.У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Arial,
необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
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