ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)» входить до
переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (наказ
МОН України № 515 від 16.05.2016 р.; додаток 12), ISSN 2521-1293, ICV 2017: 53.20
Електронну версію журналу включено до баз Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського. Збірник проіндексовано в міжнародних наукометричних базах: Index
Copernicus (IC), Google Scholar.
Збірник виходить двічі на рік – у червні та грудні.
Наукові статті, рецензії на книги, хроніки наукових подій друкуємо українською,
англійською та російською мовами.
Проблематика збірника
1. Актуальні питання теорії мови.
2. Функційна семантика лексичних одиниць. Теорія номінації.
3. Когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти лінгвістики.
4. Лінгвістика тексту. Стилістичні та контекстуальні вияви лексичних і граматичних
одиниць.
5. Мова сучасних ЗМІ.
6. Проблеми діалектології та ономастики.
7. Актуальні питання зіставної лінгвістики.
8. Перекладознавство та міжкультурна комунікація.
Вимоги до змісту та оформлення статті
І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
1. Обсяг відредагованої автором статті – від 8 сторінок (від 15 000 друкованих знаків).
2. Текст статті має відповідати вимогам ДАКу України, згідно з яким обов’язковими є
основні елементи: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета
статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки дослідження та перспективи
подальших наукових розвідок у визначеному напрямі (їх виокремлюють рубриками в
підрядку до тексту).
3. Статтю супроводжують 2 анотації українською та російською мовами (середній
обсяг анотації українською та російською мовами - не менше як 500 друкованих знаків) та
Аbstract англійською мовою (не менше як 3000 друкованих знаків), де висвітлено актуальність,
мету, завдання, результати та висновки дослідження. Якщо стаття не українською мовою, то
вона супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків. Антоації
та Abstract супроводжують ключові слова (до 7 термінів чи терміносполук).
4. Наприкінці публікації подати References – список використаної літератури,
транслітерований латиницею (для транслітерації українського тексту слід користуйтеся
офіційним електронним сервісом: http://ukrlit.org/transliteratsiia; для транслітерації
російського
тексту
–
систему
Держдепартаменту
США
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).
У статті рекомендуємо здійснювати покликання на публікації в попередніх випусках
збірника “Наукові записки ВДПУ. Серія: Філологія (мовознавство)”. Архів випусків:
(https://sites.google.com/site/naukzapmovoznavstvo/arhiv-nomeriv).
ІІ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Формат аркуша А4; усі поля – 2 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту –
14 кеглів (література, анотації, Abstract, References – 12 кеглем), стиль «нормальний»
(«звичайний»); міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному
режимі); текст друкувати без переносів.
2. Ілюстративний матеріал друкувати курсивом без підкреслень та лапок; досліджувана
одиниця – жирним курсивом; тлумачення окремих слів та понять подавати в лапках «. . . »;
покликання на ілюстративне джерело – у круглих дужках (Т. Шевченко).
3. Обов’язкове розрізнення знаків тире (–) і дефіс (-); використання лапок лише такого
формату – «» («текст»); скорочення на зразок і под., та ін., ініціали при прізвищах (напр.,
О. О. Гнатюк), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ) друкувати через
нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пропуск). Для уникнення
невиправданих інтервалів потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».
4. У тексті використовувати лапки «. . . »; якщо трапляються внутрішні й зовнішні
лапки, то цитату оформлювати за зразком: «…“…”…»
5. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумерувати в межах статті і
супроводжувати підписом під ними (наприклад, Рис. 1. Базові категорії наративних речень).
Таблиці теж нумерувати в межах статті і супроводжувати назвою, розміщеною над таблицею по
центру.
6. Покликання на наукові джерела в тексті подавати у квадратних дужках із
зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, напр.: [4, с. 345; 7, с. 37–56].
7. Покликання на джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках, напр.
(3, с. 15).
Послідовність структурних елементів статті:
- перший рядок – шифр УДК (звичайний шрифт, ліворуч);
- наступний рядок – назва статті (великі літери, напівжирний шрифт, по центру);
- наступний рядок – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, по центру);
- наступний рядок – назва навчального закладу, де працює або навчається автор
(звичайний шрифт, по центру);
- наступний рядок – адреса навчального закладу (звичайний шрифт, по центру);
- наступний рядок – електронна адреса автора (звичайний шрифт, по центру);
- наступний рядок – номер автора ORCID iD (звичайний шрифт, по центру) (отримати
його можна на сайті https://orcid.org/register );
- через рядок – анотація українською мовою та ключові слова (не менше 500 знаків);
- через рядок – та ж інформація (назва статті, інформація про автора, анотація (не
менше 500 знаків)) російською мовою;
- через рядок – та ж інформація (назва статті, інформація про автора, Abstract)
англійською мовою;
- через рядок – основний текст статті з виділеними напівжирним шрифтом в підборку
до тексту обов’язковими елементами (див. п. І. 2);
- через рядок – ЛІТЕРАТУРА. Список літератури оформлювати з урахуванням
розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Подавати
в алфавітному порядку. Джерела ілюстративного матеріалу нумерувати окремо;
- наступний рядок – ДЖЕРЕЛА, УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ, УМОВНІ
СКОРОЧЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЬ, УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ НАЗВ

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (за потреби);
- через рядок – References;
- через рядок – інформація про автора: ПІБ повністю, вчене звання, посада, місце
роботи українською, російською та англійською мовами.
Ш. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК 811.161.2՚373
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЧАС» У СКЛАДІ МЕТАФОРИ
(НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА)
Алла Горобець
Вінницький національний аграрний університет
Україна, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
e-mail: allagor1992@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-2212-6416
У статті проаналізовано елементи лексико-семантичного поля «час» …
Ключові слова:
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ВРЕМЯ» В СОСТАВЕ МЕТАФОРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
МИХАИЛА СТЕЛЬМАХА)
Алла Горобец
Винницкий национальный аграрный университет
Украина, г. Винница, ул. Солнечная, 3
e-mail: allagor1992@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-2212-6416
В статье проанализированы элементы лексико-семантического поля «время»
Ключевые слова:
LEXICO-SEMANTIC FIELD “TIME” IN THE COMPOSITION OF METHAPORTS
(ON THE MATERIAL OF MYKHAILO STELMAKH ARTISTIC PROSE)
Alla Horobets’
Vinnytsia National Agrarian University
3 Soniachna St., Vinnytsia, Ukraine
e-mail: allagor1992@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-2212-6416
Introduction. The article analyzes …
Purpose.
Methods.
Results.
Originality.

Conclusion.
Key words.
Текст статті ...
Постановка проблеми (у контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми
і на які спирається автор.
Мета і завдання статті.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у
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