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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
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4. Наприкінці публікації подати References – список використаної літератури,
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(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 –
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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).
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- 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 (по центру) (отримати його можна на сайті
https://ORCID.org/register );
- через рядок – анотація українською мовою та ключові слова (не менше ніж 500 знаків);
- через рядок – та сама інформація (назва статті, інформація про автора, анотація (не
менше як 500 знаків)) російською мовою;
- через рядок – та сама 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 у 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.
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Introduction. The article analyzes …
Purpose.
Methods.
Results.
Originality.
Conclusion.
Keywords:
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 визначеному
напрямі.
ЛІТЕРАТУРА

1. Антомонов А. Ю. Исследование структурной организации лексико-семантического поля : дис.
… кандидата филол. наук : 10.02.19. Киев, 1987. 215 с.
2. Гурецька М. В. Лексико-семантичне поле «роздратування». Науковий вісник Волинського
національного університету ім. Лесі Українки. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; [редкол.:
Г. Л. Аркушин та ін.]. Луцьк, 2011. № 3: Філологічні науки. Мовознавство, Ч. 2. С. 98–102.
3. Денисова С. П. Типологія категорій лексичної семантики. Київ : Вид-во Київського державного
лінгвістичного ун-ту, 1996. 294 с.
4. Дрібнюк О. Т. Функції метафори у публіцистичному стилі. Мова і культура. 2011. Вип. 14,
т. 8. С. 140–144. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mik_2011_14_8_24 (дата звернення: 10.01.2020).

REFERENCES
1. Antomonov A. Yu. Issledovanie strukturnoy organizatsii leksiko-semanticheskogo polya : dis. kand.
filol. nauk : 10.02.19. Kiev, 1987. 215 s.
2. Huretska M. V. Leksyko-semantychne pole «rozdratuvannia». Naukovyi visnyk Volynskoho
natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky; [redkol.: H. L. Arkushyn ta
in.]. Lutsk, 2011. № 3: Filolohichni nauky. Movoznavstvo, Ch. 2. S. 98–102.
3. Denysova S. P. Typolohiia katehorii leksychnoi semantyky. Kyiv : Vyd-vo Kyivskoho derzhavnoho
linhvistychnoho un-tu, 1996. 294 s.
4. Dribniuk O. T. Funktsii metafory u publitsystychnomu styli. Mova i kultura. 2011. Vyp. 14, t. 8. S.
140–144. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mik_2011_14_8_24 (data zvernennia: 10.01.2020).
Горобець Алла Володимирівна, аспірантка кафедри української мови Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, асистент кафедри української та іноземних
мов Вінницького національного аграрного університету (Україна).
Горобец Алла Владимировна, аспирантка кафедры украинского языка Винницкого
государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского, ассистент кафедры
украинского и иностранных языков Винницкогонационального аграрного университету (Украина).
Horobets Alla, post-graduate student of the Ukrainian Language Department at Vinnytsia Mykhailo
Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Assistant of the Department of the Ukrainian and Foreign
Languages, Vinnytsia National Agrarian University (Ukraine).

IV. УМОВИ ОПЛАТИ
Вартість однієї (повної чи неповної) сторінки становить 75 грн. Збір покриває витрати,
пов’язані з отриманням та реєстрацією DOI для статей, редагуванням статей, макетуванням та
друком журналу. За пересилку збірника сплачує автор (під час отримання його у відділенні
«Укрпошти» чи «Нової пошти»).
Оплата здійснюється лише після підтвердження редколегією прийняття статті до
друку.
Одноосібні статті докторів наук друкуємо безкоштовно.
Кошти переказувати на картку для виплат ПриватБанку 4149 4991 0824 8434 (Прокопчук
Людмила Володимирівна).
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статей. Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.
За зміст публікації, достовірність викладеної в ній інформації, дотримання автором
принципів академічної доброчесності, а також за правильність перекладу та транслітерування
відповідальність покладено на автора(ів).
Передрук матеріалів журналу – тільки з дозволу автора й редакції.
Публікація статті в збірнику передбачає автоматичну згоду автора(ів) на розміщення її
електронного варіанта на сайті збірника та на платформі «Наукова періодика України» в
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України.
Для опублікування статті потрібно надіслати на e-mail: naukovizap@gmail.com (Раднєвич
Юлія Сергіївна, тел. 067-878-62-11) такі матеріали:
1) оформлену відповідно зазначених вимог статтю (petrenko.doc);
2) авторську довідку українською та англійською мовами (petrenko_dovidka.doc):
прізвище, імʼя, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва та адреса організації, у
якій працює(ють) автор(и)), електронна адреса автора(ів)), поштова адреса чи відділення «Нової
пошти», контактні телефони.
3) відсканований чек про оплату публікації (petrenko_oplata.pdf);

V.

4) відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, засвідчену печаткою
установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня)
(petrenko_rez.doc).
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