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1. Матеріали для публікації приймаються від спеціалістів у галузі філології. Мови публікацій: українська, 
російська, англійська, німецька, французька, румунська, польська. 

2. Обсяг публікації – 0,5 друк. арк. (від 5 до 12 повних сторінок, включаючи літературу). 
3. Над назвою ліворуч зазначається номер УДК. Відцентрована назва статті друкується жирними 

ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ через 1 інтервал (шрифт – Times New Roman, 14). 
4. Нижче (через 2 інтервали) відцентровано жирним курсивом Прізвище, Ім’я, По батькові автора. Нижче 

через 1 інтервал звичайним курсивом по центру науковий ступінь та вчене звання; ще нижче через 1 інтервал 
відцентровано звичайним курсивом місце роботи або навчання (шрифт – Times New Roman, 14). 

5. Нижче подається вступна анотація та Ключові слова мовою самої статті обсягом до 50 слів. Друкується 
10 шрифтом Times New Roman через 1 інтервал (слово Анотація не писати, а слова Ключові слова: 
писати після анотації з нового рядка курсивом). 

6. Основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman 14, без переносів. Поля 
вгорі, внизу – 2 см, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см; відступ абзацу – 1,25 см (виставляти автоматично). 

7. Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом, друкуються курсивом. 
8. Чітко диференціювати тире і дефіс. Значення слів, виразів тощо беруться в лапки (лапки повинні бути 

тільки відкритими “ та закритими ” ). 
9. На початку статті обов’язково повинні визначатися актуальність, мета, предмет, об’єкт, наукова 

новизна дослідження. З постанови президії ВАК України від 15 січня 2003р. №7-05/1 “Про підвищення 
вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” п.3. Редакційним колегіям організувати 
належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у 
виданнях, що виходитимуть у 2003р. та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні 
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та 
практичними завданнями; аналіз останніх наукових досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей 
статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших 
розвідок у даному напрямі). 

10. Посилання в тексті оформлюються таким чином: у квадратних дужках з посиланням на прізвище і рік 
видання, номер сторінки вказується після коми, наприклад [Голубовська 2004, 94], [Божко 2003, 37–56], 
[Freeman 2000, 254]. 

11. Перед крапками, комами, двокрапками, крапками з комами, знаками питання та оклику, а також після 
дужки та лапок не ставити пропусків. 

12. Після основного тексту статті через 2 інтервали друкуються прикінцеві анотації обсягом до 50 слів та 
ключові слова російською та англійською мовами. Якщо стаття написана російською або англійською 
(французькою) мовами, то прикінцеві анотації та ключові слова подаються українською. Друкуються 10 
шрифтом Times New Roman через 1 інтервал (слова Аннотация та Summary не писати, а слова Ключевые 
слова, Key words: писати після анотації з нового рядка курсивом). 

13. Використані наукові джерела подаються після тексту у рубриці Література (відцентрована назва, 
жирним  шрифтом, Times New Roman 14), в алфавітному порядку, обов’язково дотримуватись 
однотипності оформлення всього переліку літератури згідно вимог ВАК України (Бюлетень ВАК 
України №3 2008 р.). З абзацу 1,25 см починається перше джерело. Шрифт Times New Roman 10, 1 
інтервал, прізвища та ініціали авторів виділяються курсивом. Після цифри не ставити пропусків. Кожна 
позиція списку літератури подається з нового рядка. 

14. Вартість однієї сторінки публікації – 25 гривень. 
15. Статті подаються до редколегії у 2-х роздрукованих примірниках (сторінки пронумеровані олівцем) із 

дискетою (диском). Електронні носії авторам не повертаються.  
16. Для аспірантів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія на статтю наукового керівника 

або доктора філологічних наук. 
17. Статті приймаються тільки за умов дотримання редакційних вимог. У випадку невідповідності статті 

формальним та змістовим вимогам редколегія залишає за собою право відмовити автору у друці. 
18. На окремому аркуші подати відомості про автора статті:  

- Прізвище, ім’я, по батькові; 
- посада та місце роботи або навчання; 
- науковий ступінь та вчене звання; 
- адреса, телефон, e-mail.    
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В статті розглядається… 

Ключові слова: 

 

Підкреслимо, що хитання в оформленні морфологічної категорії роду 

менше поширені в сучасній українській мові, ніж новогрецькій. Обом 

зіставлюваним мовам властивий певний динамізм у родовій диференціації 

іменників, що виявляється в поширенні формально-морфологічної диференціації 

грамем категорії роду із семантико-граматичним змістом, збільшенні іменників 

жіночого роду, утворюваних від іменників чоловічого роду [Вихованець 2004, 90-

91; Загнітко 1996, 179-182: зб. Το γενος 2003, 2001]. Це стосується в першу чергу 

найменувань осіб за певною діяльністю, фахом, національністю тощо. Згадаймо 

для прикладу деякі неологізми типу бізнесменка, нардепка, прем’єрка, 

україноканадка, постнатуралістка.  
 

В статье рассматривается… 

Ключевые слова: 

The article observes… 
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