
Шановні колеги! 
Редакційна колегія збірника наукових праць «Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство», 
затвердженого як фахове видання з мовознавства, запрошує до співпраці. 

Збірник виходить двічі на рік. Матеріали надсилати до 1 квітня (1 випуск) та 1 жовтня 
(2 випуск). 

До збірника приймаються статті, що відповідають тематиці видання  і мають такі 
необхідні елементи (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1): 

–  постановка проблеми, її зв'язок з важливими завданнями;  
–  аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення невирішених її 

частин;  
–  формулювання мети статті; 
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

результатів; 
– висновки дослідження і перспективи подальших розвідок із відповідного напряму. 

 

Для публікації матеріалів у збірнику необхідно подати: 
– текст наукової статті;  
–  відскановану квитанцію про оплату публікації; 
– рецензію наукового керівника (для аспірантів та здобувачів);  
– відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, ступінь, місце 

роботи, посада, адреса для листування, контактний телефон). 
Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки – 40 грн. 

Статті докторів наук друкуються безкоштовно. 
Матеріали (роздрукований варіант статті) та грошові перекази надсилати за адресою: 

Оксані Вербовецькій, бульвар Д. Вишневецького, буд. 9, кв 47, м. Тернопіль, 46016, тел. 
0504375059/ 0675652904 

За більш детальною інформацією звертатися за адресою: Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. 
Відповідальний редактор «Наукових записок» Вільчинська Тетяна Пилипівна 0678015323; 
(0352) 43-58-65 –факультет філології і журналістики, кафедра загального мовознавства і 
слов’янських мов. 

Електронний варіант статті та супровідні матеріали надсилати електронною поштою на 
адресу: Oksana_Werbowetska@ukr.net 

 

Технічні вимоги до оформлення статті: 
 шрифт Times New Roman (якщо використано інший шрифт, необхідно подати його на 

диску), кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5;  
  параметри сторінки: формат А4, орієнтація – книжна, поля на сторінці: верхнє і нижнє – 

20 мм, праве – 10 мм, ліве –25 мм. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на 
звороті). Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм, відступи зліва і справа – 
0 мм; 

  текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Фрагменти рукопису, що 
слугують ілюстративним матеріалом, друкуються курсивом. Необхідно використовувати 
однотипні лапки («....»); здійснюючи набір тесту, необхідно розрізняти символи дефісу (-) 
і тире (–). Скорочення на зразок т. под., т. ін., ХVІ ст., ініціали при прізвищах (напр., 
Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів (м. Київ, с. Іванівка) друкуються через 
нерозривний пробіл. Якщо у статті наводяться схеми, їх необхідно групувати; 

 орієнтовний обсяг статті – 8-10 сторінок. 



Матеріали розташовуються в такій послідовності: 
– індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
– ім’я та прізвище автора/авторів і назва закладу чи установи, де він/вони працює /працюють 

(окремий абзац з вирівнюванням по правому краю, шрифт – курсив); 
– назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого 
рядка з вирівнюванням по центру); 
– анотація і ключові слова українською мовою; 
– ім’я та прізвище автора/авторів, назва статті, анотації, ключові слова російською та 
англійською мовами; 
– текст статті; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – 
номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки 
розділяють комою з пробілом, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [5], [6, с. 123] [5; 34]. 
У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;  
– література (оформляється за останніми вимогами ВАК України: Бюлетень ВАК України. – 

2008. – № 3); 
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(абзац) Вера Петрова. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
(абзац) Текст анотації російською мовою. 
(абзац) Ключевые слова.  

(абзац) Vera Petrova. TITLE OF THE ARTICLE 
(абзац) Текст анотації англійською мовою. 
(абзац) Keywords. 

(абзац) Текст статті 
 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Малярчук Т. Згори вниз. Книга страхів / Таня Малярчук. – X.: Фоліо, 2007. – 220 с. 
2. Словник символів культури України / ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, 

М. К. Дмитренко, В. В. Куйбіди. – 3-є вид. – К.: Міленіум, 2005. – 352 с. 
3. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період: навч. посіб. / 

Р. Б. Харчук. – К.: Академія, 2008. – 248 с. 
 

Автори статей повністю відповідають за правильність викладених фактів, цитат, 
посилань. Редакційна колегія збірника залишає за собою право відсилати статті авторам на 
додаткове опрацювання, а також право відбору та редагування надісланих матеріалів. 
Рукописи, не прийняті до друку, не повертаються. 

Редколегія збірника 


