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покликання на ілюстративне джерело – у круглих дужках (Т. Шевченко).
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тексту обов’язковими елементами (див. п. І. 2);
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документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Подавати в
алфавітному порядку. Джерела ілюстративного матеріалу нумерувати окремо;
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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.
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Одноосібні статті докторів наук друкуємо безкоштовно.
Кошти переказувати на картку для виплат ПриватБанку 5168 7573 9345 1531 (Раднєвич
Юлія Сергіївна).
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принципів академічної доброчесності, а також за правильність перекладу та транслітерування
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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);
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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.
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