ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
1. Постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики і правознавства;
2. Формулювання мети статті (завдань).
3. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми та на які
спирається автор.
4. Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням авторських положень.
5. Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі.
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:
1. Обсяг публікації – 3-5 сторінок комп’ютерного тексту (файл з розширенням DOC або RTF; у
назві файлу вкажіть, будь ласка, своє прізвище: Іваненко.doc)
2. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.
3. Текст: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1,25.
4. Матеріали подавати в такій послідовності:
- назва статті (жирний шрифт, великими літерами, по центру);
- ініціали, прізвище (жирний шрифт, вирівнювання за шириною рядка), місце навчання (після
ініціалів та прізвища через кому, звичайний шрифт, вирівнювання за шириною рядка);
- ініціали й прізвище наукового керівника (після слів науковий керівник: звичайний шрифт,
вирівнювання за шириною рядка);
- текст статті (через 2 інтервали);
- література (через 2 інтервали, після слів СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ великими
літерами, 12 шрифт, нумерація джерел в алфавітному порядку).
Ілюстративний матеріал виділяється курсивом, акценти – жирним курсивом.
Для покликань на наукову літературу використовуйте квадратні дужки [5, с. 77], де 5 – номер у
списку використаної літератури, а 77 – номер сторінки. Покликання на джерела фактичного
матеріалу подавайте в круглих дужках (Конституція України).
У тексті статті біля прізвища подається одна ініціальн, або дві ініціальні літератури, але однаково у
всіх випадках.
Розрізняйте тире (–) і дефіс (-).
Дотримання зазначений вимог обов’язкове. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним
вимогам, до друку прийняті не будуть.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ПРАГМАТИЧНІ АНОМАЛІЇ В СУДОВОМУ СПІЛКУВАННІ
Іваненко І.І., Інститут філології Київського університету імені Бориса
Грінченка.
Науковий керівник: Петренко П.П., доцент кафедри української мови Інституту
філології Київського університету імені Бориса Грінченка.
Ще в п’ятдесяті роки минулого століття Херберт Пол Грайс сформулював
основний принцип ефективного спілкування: «Твій комунікативний внесок на
відповідному кроці діалогу має бути таким, якого вимагає спільно визначена
мета (напрям) цього діалогу. Цей принцип можна назвати Принципом
Кооперації» [2, c. 222], він реалізується в чотирьох максимах: кількості, якості,
релевантності та способу.
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