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Загальні положення 

 

Редакційна колегія фахового видання з філології «Літературний процес: 

методологія, імена, тенденції» у своїй роботі керується нормами законодавства 

України у сфері освіти, наукової діяльності й інтелектуальної власності. 

До публікації в журналі приймаються статті, які являють собою оригінальні 

наукові дослідження, що раніше ніде не друкувались. 

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. 

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед 

публікацією є: 

• перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно 

з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання»; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие требования»; 

ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. 

Загальні вимоги та правила»; 

• здійснення редколегією внутрішнього і зовнішнього рецензування статей 

(пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про 

затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»); 

• перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника»). 

 

Етапи підготовки до друку 

 

Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських 

прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи 

прізвище й ініціали автора, місце його роботи, електронну адресу для 

кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає 

дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-

vidannya-akademiji) – можливість вільно читати, завантажувати, копіювати і 

поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства. 

1. Статті подаються до редакційного відділу за адресою: м. Київ, 

вул. Тимошенка, 13-Б, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра української літератури і компаративістики, 2-й поверх, 



кабінет 220, тел. (044) 426-46-60, e-mail: s.yevtushenko@kubg.edu.ua. Також статті 

можна подавати в електронному вигляді через офіційний сайт видання 

http://litp.kubg.edu.ua. 

2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового 

ступеня) обов’язково супроводжуються рецензією із зазначенням наукової 

новизни й актуальності публікації, підписаною доктором чи кандидатом наук 

(фахівцем за профілем). Підпис рецензента має бути засвідченим печаткою в 

кадровому підрозділі. 

3. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без 

посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, а її 

автор може подати до редколегії інший матеріал. 

4. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) і зовнішнє (за необхідності) 

рецензування статей. Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи 

йому електронною поштою висновок. 

Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це 

письмово. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор 

безпідставно залишає без уваги побажання рецензента. 

 

Вимоги до оформлення статті 

 

1. Індекс УДК – у лівому верхньому куті. 

2. Ім’я, прізвище (жирним, курсивом). 

3. Назва статті ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ. 

4. Анотація українською мовою (курсивом, до 250 слів (до 1500 знаків із 

пробілами; приблизно 0,5 сторінки), ключові слова українською мовою. 

5. Вимоги до основного тексту (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 

15.01.2003 р. № 7-05/1): 

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання обраної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячується подана стаття; 

– формулювання цілей статті (постановка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

– висновки цього дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному 

напрямку. 

6. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним 

шрифтом, а саме так: Актуальність теми дослідження. Мета дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки. 

Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на 

джерела. 

7. Список використаних джерел необхідно оформити відповідно до вимог 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела варто наводити мовою оригіналу в 

алфавітному порядку. 
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У списку має бути не менше 7–8 посилань на джерела, бажана наявність 

іноземних джерел; рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим 

індексом впливовості або базову монографію в галузі. 

Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпро – Д., Харків – Х., 

Одеса – О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленінград – Л., 

Мінськ – Мн. 

8. References (літературу латиницею) необхідно наводити повністю окремим 

блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно 

від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на 

іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному латиницею. 

Прізвища авторів, назви книг (журналів, конференцій), статей тощо 

транслітерують, а в квадратних дужках подають переклад назв англійською мовою 

(як правило, в усіх статтях присутній авторський переклад назви статті та анотації). 

Список References необхідно оформити відповідно до стандарту APA 6 th 

(American Psychological Association (APA) Style). Рекомендовано використовувати 

системи автоматичної транслітерації: 

• для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати 

Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 

(http://translit.kh.ua/#passport); 

• для транслітерації російського тексту латиницею – систему 

Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). 

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового 

автоматичного формування посилань: 

• Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book) 

• http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual 

Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку 

використаних джерел див. на сайті Київського університету імені Бориса Грінченка: 
http://library.kubg.edu.ua/2013-02-15-11-31-51/2013-01-24-07-43-08/4-

informatsiia/naukovtsiam/301-prezentatsii-treninhiv-z-oformlennia-bibliohrafichnykh-

posylan.html 

Оформлення списків літератури за міжнародним стилем APA 6th. 21.09.2017.р. 

9. Після списку джерел через інтервал розміщуються назва статті російською й 

англійською мовами, анотації курсивом російською й англійською мовами з 

ключовими словами (англійською мовою – 200–250 слів, 1500 знаків з пробілами; 

приблизно 0,5 сторінки). 

10. Відомості про автора, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням 

структурного підрозділу і назви установи за основним місцем роботи автора, 

контактна інформація (номер телефону, електронна пошта). 

 

Технічне оформлення 

 

1. Обсяг – 6-10 сторінок книжкового формату А4. 

2. Текст набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 і пізніші 

версії). 
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3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль. 

4. Поля: ліве – 2,5 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. 

5. Інтервал – 1,5 пт. 

6. Абзацний відступ – 1 см. 

7. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер 

сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67]. 

8. Лапки: «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”». 

9. Назва файлу за прізвищем науковця, наприклад «Кудряшова_стаття». 

 

Оплата вартості друку статті після позитивного схвалення редакційної 

колегії – 50 грн. за одну повну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок 

Київського університету імені Бориса Грінченка: Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р 

№35422201048659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оплата друку 

статті» з обов’язковою вказівкою прізвища автора статті. Статті докторів наук 

друкуються безкоштовно. 

 

Для уточнення інформації звертайтеся до Євтушенко Світлани 

Олександрівни – викладача кафедри української літератури і компаративістики 

(ауд. 220), моб. тел. 0982133538  
Текст статті, оформлений за вимогами, відомості про автора і відскановану 

квитанцію про сплату вартості друку статті надсилати на E-mail.: 
s.yevtushenko@kubg.edu.ua 
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