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Шановні студенти! 

 

Студентське наукове товариство факультету української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова запрошує Вас опублікувати наукові статті 

(тези) в Студентському науковому віснику (випуск VІI). До друку приймаємо 

статті, присвячені актуальним питанням дослідження української мови та 

української літератури, історії України та українознавства. 

 

Для друку просимо надіслати (або передати на кафедру) до 10 квітня 2017 

року такий комплект матеріалів: 

- текст статті обсягом 3-5 сторінок комп’ютерного тексту (файл з 

розширенням DOC або RTF, а також примірник, збережений у форматі PDF; у 

назві файлу вкажіть, будь ласка, своє прізвище: Іванова.doc); 

- рецензію наукового керівника, завірену підписом, або рішення 

відповідної кафедри про рекомендацію статті до друку; 

- ксерокопію квитанції про оплату; 

- заповнену анкету (у назві файлу з анкетою вкажіть своє прізвище: 

Іванова_анкета.doc). 

 

До друку приймаємо також статті, написані у співавторстві з науковим 

керівником. 

 

Матеріали надсилайте на електронну скриньку mova2013@ukr.net  

Телефон для довідок (044) 486-39-31. 

 

Вартість друку однієї сторінки – 25 грн.  

Кошти для опублікування статті просимо надсилати поштовим переказом 

на ім’я Макарець Юлії Сергіївни за адресою: 02232, Україна, Київ – 232, 

пр. Маяковського, 72 б, кв.160. 

 

Збірник буде опублікований наприкінці травня 2017 року. 

mailto:mova2013@ukr.net


Вимоги до змісту та оформлення статей: 

- постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики і лінгводидактики; 

- формулювання мети статті (завдань); 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які 

спирається автор; 

- виклад основного матеріалу з обґрунтуванням авторських положень; 

- висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі; 

- анотації (обсягом не більше 5-ти рядків) та ключові слова українською (перед статтею) й 

англійською (після статті) мовами. 

Вимоги до комп’ютерного варіанту статей: 

1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см. 

2. Текст: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1,25. 

3. Матеріали подавати в такій послідовності: 

- номер УДК (12 шрифт, у лівому куті); 

- ініціали, прізвище (через 1 інтервал, жирний шрифт, курсив, у правому куті); 

- ініціали й прізвище наукового керівника (після слів науковий керівник: курсив, у правому 

куті); 

- назва статті (жирний шрифт, великими літерами, по центру); 

- анотація та ключові слова українською мовою (через 2 інтервали, 12 шрифт); 

- текст статті (через 2 інтервали); 

- література (через 2 інтервали, слово ЛІТЕРАТУРА великими літерами, 12 шрифт, 

нумерація джерел в алфавітному порядку). Наприклад: 

1. Тараненко О.О. Вербалізація / О.О. Тараненко // Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : 

Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Вид-

во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 65-66. 

2. Хант Г. О. Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній 

німецькій мові [Електронний ресурс] / Г. О. Хант. – Режим доступу. - 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06hgosnm.zip.  

3. Вихованець І. Р. Частинимови в семантико-граматичному аспекті [Текст] : [монографія] / 

І. Р. Вихованець. – К. : Наук.думка, 1988. – 256 с.  

- список умовних скорочень (через інтервал, слова СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

великими літерами, 12 шрифт, без нумерації в алфавітному порядку); 

- анотації та ключові слова англійською мовj.; 

 

Ілюстративний матеріал виділіть курсивом, акценти – жирним курсивом. 

Для покликань на наукову літературу використовуйте квадратні дужки [5, 77], де 5 – 

номер у списку використаної літератури, а 77 – номер сторінки. Покликання на джерела 

фактичного матеріалу подавайте в круглих дужках (О.Гончар, 25). 

У тексті статті біля прізвища подавайте або одну ініціальну, або дві ініціальні 

літератури, але однаково у всіх випадках. 

Треба розрізняйте тире (–) і дефіс (-). 

 

Дотримання зазначений вимог обов’язкове. Матеріали, що не відповідатимуть 

зазначеним вимогам, до друку прийняті не будуть.   
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Зразок оформлення статті: 

 

УДК 81’367.4=161.2 

Н.І. Кінашенко 

Науковий керівник: Г.О. Козачук 

 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ФУНКЦІЇ ОБСТАВИНИ МІСЦЯ  

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
У статті розглянуто лексико-граматичну структуру семантично та синтаксично 

нерозкладних словосполучень у членній будові речення, з’ясовано їх роль і специфіку у 

вираженні аналітичної форми обставини місця в сучасній українській мові. 

Ключові слова: другорядні члени речення, обставини місця, аналітизм, аналітична 

форма, структурно-семантичний компонент речення, семантично та синтаксично 

нерозкладні словосполучення. 

 

 

Основний текст 
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The article is related towards lexical and grammatical structure of sematically non-dividable 

combinations of words in structure of members of sentence. Their role and specifics in expression of 

analythical form of cisrcumstance of place in modern Ukrainian language is defined. 

Key words: the circumstance of the place, analytical form, structural and semantic component 

of sentences, semantically and syntactically non-dividable combinations of words.  
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