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Кафедра історії та стилістики української мови
Інституту філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
планує публікацію періодичного збірника наукових праць
"Актуальні проблеми української лінгвістики:
теорія і практика" (випуск № 31)
Збірник входить до науковометричної бази України.
Збірник входить до Міжнародної науковометричної бази
РІНЦ (Росія) - № 356-06/2014.
Збірник наукових праць є фаховим виданням із дисциплін
філологічного профілю. Постанова Президії ВАК України від
26.05.2010 р. № 1-05/4.
ISSN 2311-2697
Вимоги до публікації
1. Текст статті повинен відповідати чинним вимогам ДАК
України та міжнародним науковим стандартам, згідно з якими
обов’язковими є такі елементи:
– постановка проблеми в контексті сучасної філологічної
науки та її зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями;
– аналіз найновіших публікацій із теми дослідження;
– визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми
або напрямків дослідження;
– формулювання мети статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки дослідження й перспективи подальших наукових
розвідок у визначеному напрямі.
2. Комп’ютерний варіант статті повинен відповідати
таким вимогам:
– шрифт Times New Roman;
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– якщо в наборі використовуються інші шрифти, якими набрано
ілюстративний матеріал, то вони подаються окремим файлом;
– поля: вгорі – 2,5 см; внизу – 9,54 см; зліва – 2,5 см;
справа – 6,84 см;
– відступи від колонтитула: вгорі – 2,75 см; внизу – 9 см;
– абзацний відступ – 1,25 см;
– міжрядковий інтервал – одинарний;
– для покликань на джерело цитування використовувати
квадратні дужки, напр.: [5, с. 141], де 5 – номер джерела відповідно
до списку використаної літератури в алфавітному порядку, а 141 –
номер сторінки; покликання на джерела ілюстративного матеріалу
мають бути у круглих дужках (І. Франко);
– чітко розмежовувати тире (–) і дефіс (-), уніфікувати
лапки (" ") та апостроф (’);
– приклади з писемних пам’яток набираються шрифтом
Izhitsa зі збереженням h, #, #, @, w, s, f, j, k, v. Графічні
варіанти написання літер не передаються.
3. Матеріали подавати в такій послідовності (відповідно у
трьох інформаційних блоках — українському, англійському й
російському):
– класифікаційний
індекс
Універсальної
десяткової
класифікації (УДК);
- прізвище та ініціали автора подаються зліва (розмір
10 кеглів, курсив);
– назва статті (українською, англійською та російською
мовами в кожному з інформаційних блоків) набирається через
рядок по центру великими літерами (розмір 11 кеглів, жирний
шрифт);
– анотації українською, англійською та російською мовами;
до кожної з анотацій подаються ключові слова (не більше десяти
слів) (розмір 10 кеглів, курсив). Анотації, подані іноземною
мовою, не повинні бути дослівним перекладом україномовного
варіанту та мають становити не менше 1000 знаків (із
пробілами);
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– інформація про автора / авторів подається українською,
англійською та російською мовами після анотації у
відповідному інформаційному блоці (розмір 10 кеглів, курсив) в
такій послідовності: прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
науковий ступінь, вчене звання, посада / навчання в аспірантурі,
докторантурі; структурний підрозділ (факультет / інститут,
кафедра); назва навчального закладу чи установи;
– текст статті – через інтервал після назви (розмір 11 кеглів,
міжрядковий інтервал — одинарний);
– списки літератури подаються через рядок після основного
тексту статті в алфавітному порядку в рубриці ЛІТЕРАТУРА
(розмір 10 кеглів, міжрядковий інтервал — одинарний).
Література оформляється згідно з чинними бібліографічними
вимогами. Необхідно розрізняти наукову літературу та джерела.
СПИСОК
ЛІТЕРАТУРИ
ТРАНСЛІТЕРУЄТЬСЯ
ЛАТИНИЦЕЮ та подається в рубриці REFERENCES після
основного списку. Обов’язковим є переклад назви праці, що
подається курсивом перед транслітерованим варіантом:
Chemerkіn S.G. Ukrainian language in the Internet : extralinguistic,
internal and structural processes [Ukrayinska mova v Іnternetі :
pozamovnі ta vnutrіshno-strukturnі protsesi]. – K., 2009;
– список умовних скорочень назв джерел (за наявності)
(розмір 10 кеглів, міжрядковий інтервал - одинарний)
подається після списку літератури через один інтервал.
Статті подаються до 1 листопада 2015 р. до редакційної
колегії збірника в електронному та роздрукованому варіантах на
кафедру історії та стилістики української мови.
Публікації збірника проходять обов’язкове внутрішнє та
зовнішнє рецензування з погляду актуальності, новизни,
новаторської постановки проблем, чіткості формулювань
дослідницьких завдань, логічності й обґрунтованості висновків.
Видання платне. Довідки за телефоном:
239-33-66 або e-mail: ist_ukr_m@ukr.net
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Department of history and stylistics
of the Ukrainian language
of Institute of philology
of Kyiv national
Taras Shevchenko university
plans to publish periodic
scientific edition
"Actual issues of Ukrainian linguistics:
theory and practice" (vol. 31)
The edition is included to the scientific database of Ukraine.
The edition is included to the International scientific database
RISC (Russia) - № 356-06/2014.
Collection of scientific works is a professional edition of
philological sciences. Decree of the Presidium of the Higher
Attestation Commission of Ukraine, 26.05.2010, № 1-05/4.
ISSN 2311-2697
1. Manuscripts must meet the applicable requirements of SAC of
Ukraine and international standards:
- formulation of the problem in the context of modern
philological science, correlated with actual practical tasks;
- analysis of the recent literature on the research topic;
- the definition of previously unexplored aspects of the general
problem or any new lines of research;
- formulation of the purpose of article (problem);
- a statement of basic, fundamental research material with the
justification of scientific results;
- conclusion of the investigation and the prospect of further
scientific analysis of the problem.
2. A computer version of the article must meet the following
requirements:
- font Times New Roman;
- if the author uses other fonts, it is necessary to propose them in a
separate file;
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- margin: head — 2.5 cm; tail — 9.54 cm; left — 2.5 cm; right —
6.84 cm;
- an indention from the running title: head - 2.75 cm; tail —
9 cm;
- an indentation — 1.25 cm;
- line-to-line spacing — single;
- the citation must be proposed in square brackets, eg.: [5, p. 141],
where 5 – is a number of the source in the list of references in
alphabetical order, and 141 - the number of page;
- reference to the source of illustrative material should be used in
parentheses, eg .: (I. Franko);
- distinction between a dash (-) and hyphens (-) and unification of
the quotation marks ("");
3. Materials must be accommodated in the following sequence:
- classification index of the Universal Decimal Classification
(UDC);
- title of the article is typed in the middle in capital letters (size 11
points, bold type);
- annotations in Ukrainian, English and Russian languages; in
each of the annotations the author must formulate the keywords (no
more than ten words) (size 10 points, italic type). Abstracts
submitted in a foreign language should not be a literal translation of
basic annotation and should not be less than 1000 symbols (including
blanks);
- information about the author / authors in Ukrainian, English and
Russian languages after each of the annotation respectively (size 10
points, italic type) in the following order: first name, middle name
(in full), scientific degree, academic status, post / post-graduate
studies, doctoral studies; organization department (faculty / institute,
department); title of the institution;
- yext of the article - in the interval after the title (size 11 points);
- lists of literature must be given after the main text of the article
in alphabetical order in the rubric LITERATURE (size 10 points).
References made in accordance with the applicable requirements of
bibliographic standarts. It is necessary to distinguish the scientific
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literature and sources. REFERENCES MUST ALSO BE
TRANSLITERATED IN LATIN and served in the
REFERENCES rubric after the main list of literature. It is necessary
to translate the title, which is served in italics type before the
transliterated version: Chemerkіn S.G Ukrainian language in the
Internet: extralinguistic, internal and structural processes
[Ukrayinska mova v Іnternetі: pozamovnі ta vnutrіshno strukturnі
protsesi]. - K., 2009;
- a list of abbreviations of the sources (if any) (size 10 points) is
submitted after the list of references.
The deadline of the receiving of the articles – November 1st, 2015.
The materials must be submitted to the editorial board in
electronic and printed versions at the department of history and
stylistics of the Ukrainian language of Institute of philology of Kyiv
national Taras Shevchenko university (01601 Kyiv, bul. Shevchenko,
14, aud. 131, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of
philology, tel. +380 (44) 239-33-66; e-mail: ist_ukr_m@ukr.net).
The manuscripts must have internal and external reviews in terms
of relevance, novelty, innovative research problems, formulation of
tasks, consistency and validity of conclusions.
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Кафедра истории и стилистики украинского языка
Института филологии
Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко
планирует публикацию периодического
сборника научных трудов
"Актуальные проблемы украинской лингвистики:
теория и практика" (выпуск № 31)
Сборник входит в научнометрическую базу Украины.
Сборник входит в Международную научнометрическую базу
РИНЦ (Россия) - № 356-06 / 2014.
Сборник научных трудов является специализированным
изданием по дисциплинам филологического профиля.
Постановление Президиума ВАК Украины от 26.05.2010 г.
№ 1-05/4.
ISSN 2311-2697
Требования к публикациям
1. Текст статьи должен отвечать действующим
требованиям ДАК Украины и международным стандартам,
согласно которым обязательными являются следуюшие
элементы:
– постановка
проблемы
в
контексте
современной
филологической науки, а также ее связь с актуальными
практическими задачами;
– анализ последних публикаций по теме исследования;
– определение ранее не изученных аспектов общей проблемы
либо новых направлений исследования;
– формулирование цели статьи (постановка задачи);
– изложение
основного
материала
исследования
с
обоснованием полученных научных результатов;
– выводы исследования и перспектива дальнейшего научного
изучения проблемы.
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2. Компьютерный вариант статьи должен отвечать
следующим требованиям:
– шрифт Times New Roman;
– если в наборе используются другие шрифты, они подаются
отдельным файлом;
– поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 9,54 см; левое – 2,5 см;
правое – 6,84 см;
– отступление от колонтитула: сверху – 2,75 см; внизу – 9 см;
– абзацное отступление – 1,25 см;
– междустрочный интервал – одинарный;
– для ссылок на источник цитирования следует использовать
квадратные скобки, напр.: [5, с. 141], где 5 – номер источника в
списке использованной литературы в алфавитном порядке, а 141 –
номер страницы; ссылки на источник иллюстративного материала
следует использовать в круглых скобках, напр.: (И. Франко);
– четко разграничивать тире (–) и дефис (-), унифицировать
кавычки (" ");
– примеры из давних письменных источников набираются
шрифтом Izhitsa с сохранением h, #, #, @, w, s, f, j, k, v.
Графические варианты написания букв не передаются.
3. Материалы подавать в такой последовательности
(соответственно в трех информационных блоках — украинском,
английском и русском):
- классификационный индекс Универсальной десятичной
классификации (УДК);
- фамилия и инициалы автора подаются слева (размер 10 кеглей,
курсив);
- название статьи (на украинском, английском и русском языках в
каждом из информационных блоков) набирается через строку по
центру прописными буквами (размер 11 кеглей, жирный шрифт);
- аннотации на украинском, английском и русском языках; в
каждой из аннотаций подаются ключевые слова (не более десяти
слов) (размер 10 кеглей, курсив). Аннотации, представленные на
иностранном языке, не должны быть дословным переводом
234

Випуск XХX

основной аннотации и должны составлять не менее 1000 знаков (с
пробелами);
- информация об авторе / авторах подается на украинском,
английском и русском языках после аннотации в соответствующем
информационном блоке (размер 10 кеглей, курсив) в такой
последовательности: фамилия, имя, отчество (полностью), научная
степень, ученое звание, должность / обучение в аспирантуре,
докторантуре; структурное подразделение (факультет / институт,
кафедра); название учебного заведения или учреждения;
- текст статьи — через интервал после названия (размер 11
кеглей, межстрочный интервал — одинарный);
– списки литературы подаются через строку после основного
текста статьи в алфавитном порядке в рубрике ЛИТЕРАТУРА
(размер 10 кеглей). Литература оформляется в соответствии с
действующими библиографическими требованиями. Необходимо
различать научную литературу и источники. СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ ТРАНСЛИТЕРИРУЕТСЯ ЛАТИНИЦЕЙ и
подается в рубрике REFERENCES после основного списка.
Обязательным является перевод названия труда, которое подается
курсивом перед транслитерированным вариантом: Chemerkіn S.G.
Ukrainian language in the Internet : extralinguistic, internal and
structural processes [Ukrayinska mova v Іnternetі : pozamovnі ta
vnutrіshno-strukturnі protsesi]. – K., 2009
– список условных сокращений названий источников (при
наличии) (размер 10 кеглей) подается после списка литературы.
Статьи принимаются до 1 ноября 2015 г. в редакционную
коллегию сборника в электронном и распечатанном вариантах
на кафедре истории и стилистики украинского языка.
Публикации сборника проходят обязательное внутреннее и
внешнее рецензирование с точки зрения актуальности, новизны,
новаторской постановки проблем, четкости формулировок
исследовательских задач, логичности и обоснованности выводов.
Издание платное. Справки по телефону: раб. тел.:
+380(44) 239-33-66 или e-mail: ist_ukr_m@ukr.net
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