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Äî àâòîð³â ³ ÷èòà÷³â
Ðåäàêö³ÿ çàïðîøóº äî ñï³âðîá³òíèöòâà â÷åíèõ, ïðàêòè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ñòóäåíò³â,
÷èòà÷³â, ùî ö³êàâëÿòüñÿ ïðîáëåìàòèêîþ æóðíàëó. Ìàòåð³àëè äëÿ îïóáë³êóâàííÿ ïîäàþòüñÿ (³ ïóáë³êóþòüñÿ) óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ ³ àíãë³éñüêîþ ìîâàìè ³ ïîâèíí³
â³äïîâ³äàòè ÷èííèì ñòàíäàðòàì äëÿ äðóêîâàíèõ ïðàöü ³ âèìîãàì ÂÀÊ Óêðà¿íè (äèâ.:
Áþëåòåíü Âèùî¿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè. – 2009. – ¹ 5. – Ñ. 26-30). Íàóêîâà
ñòàòòÿ ìàº ì³ñòèòè ïîñòàíîâêó ïðîáëåìè, îö³íêó ñòàíó ë³òåðàòóðè, çàâäàííÿ ïîäàíîãî
ìàòåð³àëó ïî îáðàí³é ïðîáëåì³, âèñíîâêè ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü. Ë³âîðó÷ â³ä íàéìåíóâàííÿ ñòàòò³ âêàçóºòüñÿ ÓÄÊ. Îáñÿã ñòàòåé, ÿê ïðàâèëî, äî 10 àðêóø³â
(êåãëü – 14, ÷åðåç 1,5 ³íòåðâàëó), ³íø³ ìàòåð³àëè – äî 6 àðêóø³â – ó 2 ïðèì³ðíèêàõ.
Ïîñèëàííÿ ïî òåêñòó îôîðìëþþòüñÿ ïîðÿäêîâèì íîìåðîì ó êâàäðàòíèõ äóæêàõ. Íàïðèê³íö³ òåêñòó ïåðåä ë³òåðàòóðîþ âêàçóþòüñÿ êëþ÷îâ³ ñëîâà (äî 5) ìîâîþ ñòàòò³,
ðåçþìå óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè (âñüîãî äî 15 ðÿäê³â). Ïåðåë³ê
äæåðåë (ë³òåðàòóðà) ðîçòàøîâóºòüñÿ ï³ñëÿ ðåçþìå ³ ìàº ì³ñòèòè âèõ³äí³ äàí³ äæåðåë ³
ñòîð³íêó, íà ÿêó çðîáëåíî ïîñèëàííÿ.

ÄÎ ÌÀÒÅÐ²ÀË²Â ÄÎÄÀÞÒÜÑß:
1. ÔÀÉË Ó ÔÎÐÌÀÒ² MS WORD Ç ÍÀÁÎÐÎÌ ÒÅÊÑÒÓ, ÿêèé âèñèëàºòüñÿ
íà àäðåñó: yv@yurvisnyk.in.ua
2. ÑÒÀÒÒß Ó ÐÓÊÎÏÈÑÓ – 2 ïðèì.
3. ÐÅÖÅÍÇ²ß-ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²ß îñîáè, ùî ìàº â÷åíèé ñòóï³íü çà ôàõîì, ùî
â³äïîâ³äàº ïðåäìåòó ñòàòò³, ÷è â³ää³ëó, êàôåäðè íàóêîâî-äîñë³äíîãî, âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó àáî îðãàíó, îðãàí³çàö³¿ (ó ôîðì³ âèïèñêè ç ïðîòîêîëó).
4. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ:
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ àâòîðà
Íàóêîâèé ñòóï³íü, çâàííÿ, ïî÷åñíå çâàííÿ
Ì³ñöå ðîáîòè ³ ïîñàäà
Ïîøòîâà àäðåñà, òåëåôîíè, ôàêñ, e-mail
Íîìåð êâèòàíö³¿ ïåðåäïëàòè íà æóðíàë (÷è äàòà ³ ì³ñöå ïåðåäïëàòè)
Íàéìåíóâàííÿ ñòàòò³
Àâòîðè, íà ïðàö³ ÿêèõ º ïîñèëàííÿ â ðóêîïèñó
Äàòà â³äñèëàííÿ ðóêîïèñó
5. ÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÂÈÑÈËÊÓ ÀÂÒÎÐÑÜÊÈÕ ÏÐÈÌ²ÐÍÈÊ²Â (ï³ñëÿïëàòîþ –
íå ìåíøå 5).
Ðåçþìå ³ ðåöåíç³ÿ íå ïîäàþòüñÿ çà ìàòåð³àëàìè äëÿ ðóáðèê: «Ïðîáëåìíà
ñèòóàö³ÿ», «Âåðñ³ÿ», «Ïóáë³öèñòèêà», «Íàóêîâå æèòòÿ», «Ïðîøó ñëîâà!», «Çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê», «Êðèòèêà ³ á³áë³îãðàô³ÿ», «Þâ³ëå¿», «Ïåðñîíàë³¿».
Ïðè âèçíà÷åíí³ ÷åðãîâîñò³ ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àë³â
ïåðåâàãó ìàþòü ïåðåäïëàòíèêè æóðíàëó
Ïîäàí³ ìàòåð³àëè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ àâòîðó. Ìàòåð³àëè, ïîäàí³
ç ïîðóøåííÿì âèìîã ñòàíäàðò³â, áåç çàçíà÷åíèõ äîäàòê³â, íå ïðèéìàþòüñÿ äî ðåäàãóâàííÿ, ïóáë³êàö³¿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ àâòîðó. Òîìó ï³ñëÿ ïîäàííÿ ìàòåð³àëó äî
ïóáë³êàö³¿ äîö³ëüíî çàïðîñèòè ðåäàêö³þ îñîáèñòî ÷è ïî òåëåôîíó ïðî äîòðèìàííÿ
âèìîã ðåäàêö³¿. Ðåäàêö³ÿ çáåð³ãàº ïðàâî íà ðåäàãóâàííÿ ìàòåð³àë³â, ¿õíº ñêîðî÷åííÿ
é óòî÷íåííÿ íàéìåíóâàííÿ.
Îïóáë³êîâàí³ ìàòåð³àëè âèðàæàþòü ïîçèö³þ àâòîðà, ùî ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç
äóìêîþ ðåäàêö³¿. Çà â³ðîã³äí³ñòü ôàêò³â, ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ ³ ³íøèõ ìàòåð³àë³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð àáî îñîáà, ùî íàäàëà ìàòåð³àë.
Ðåäàêö³ÿ âåäå ëèñòóâàííÿ ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó â ðóáðèêàõ «Ïðîáëåìíà
ñèòóàö³ÿ», «Ïðîøó ñëîâà!», «Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê».
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