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До авторів і читачів
Ðедакöія çаïрîшóє дî сïіврîбітниöтва вчениõ, ïрактичниõ ïраöівників, стóден-

тів, читачів, ùî öікавляться ïрîблематикîю æóрналó. Матеріали для îïóблікóвання 
ïîдаються (і ïóблікóються) óкраїнськîю, рîсіéськîю і англіéськîю мîвами і ïîвинні 
відïîвідати чинним стандартам для дрóкîваниõ ïраöь і вимîгам ВАК України (див.: 
Бюлетень Виùîї атестаöіéнîї кîмісії України. – 2009. – № 5. – С. 26-30). Наóкîва 
стаття має містити ïîстанîвкó ïрîблеми, îöінкó станó літератóри, çавдання ïîданîгî 
матеріалó ïî îбраніé ïрîблемі, виснîвки і ïерсïективи ïîдальшиõ дîслідæень. Лівî-
рóч від наéменóвання статті вкаçóється УДК. Обсяг статеé, як ïравилî, дî 10 аркóшів 
(кегль – 14, череç 1,5 інтервалó), інші матеріали – дî 6 аркóшів – ó 2 ïримірникаõ. 
Ïîсилання ïî текстó îôîрмлюються ïîрядкîвим нîмерîм ó квадратниõ дóæкаõ. На-
ïрикінöі текстó ïеред літератóрîю вкаçóються ключîві слîва (дî 5) мîвîю статті, 
реçюме óкраїнськîю, рîсіéськîю та англіéськîю мîвами (всьîгî дî 15 рядків). Ïерелік 
дæерел (літератóра) рîçташîвóється ïісля реçюме і має містити виõідні дані дæерел і 
стîрінкó, на якó çрîбленî ïîсилання.

ДО МАТЕРІАЛІВ ДОДАЮТЬСЯ:

1. ФАЙЛ У ФОРМАТІ MS WORD З НАБОРОМ ТЕКСТУ, якиé висилається 
на адресó: yv@yurvisnyk.in.ua

2. СТАТТЯ У РУКОПИСУ – 2 ïрим.
3. РЕЦЕНЗІЯ-РЕКОМЕНДАЦІЯ îсîби, ùî має вчениé стóïінь çа ôаõîм, ùî 

відïîвідає ïредметó статті, чи відділó, каôедри наóкîвî-дîсліднîгî, виùîгî навчаль-
нîгî çакладó абî îрганó, îрганіçаöії (ó ôîрмі виïиски ç ïрîтîкîлó).

4. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА: 
Ïріçвиùе, ім’я, ïî батькîві автîра 
Наóкîвиé стóïінь, çвання, ïîчесне çвання 
Місöе рîбîти і ïîсада 
Ïîштîва адреса, телеôîни, ôакс, e-mail 
Нîмер квитанöії ïередïлати на æóрнал (чи дата і місöе ïередïлати) 
Наéменóвання статті 
Автîри, на ïраöі якиõ є ïîсилання в рóкîïисó 
Дата відсилання рóкîïисó 
5. ЗАЯВКА НА ВИСИЛКУ АВТОРСЬКИХ ПРИМІРНИКІВ (ïісляïлатîю – 

не менше 5).
Ðеçюме і реöенçія не ïîдаються çа матеріалами для рóбрик: «Ïрîблемна  

ситóаöія», «Версія», «Ïóбліöистика», «Наóкîве æиття», «Ïрîшó слîва!», «Звîрîтниé  
çв’яçîк», «Критика і бібліîграôія», «Þвілеї», «Ïерсîналії».

При визначенні черговості публікації матеріалів 
перевагу мають передплатники журналу 

Ïîдані матеріали не реöенçóються і не ïîвертаються автîрó. Матеріали, ïîдані 
ç ïîрóшенням вимîг стандартів, беç çаçначениõ дîдатків, не ïриéмаються дî ре-
дагóвання, ïóблікаöії і не ïîвертаються автîрó. Òîмó ïісля ïîдання матеріалó дî 
ïóблікаöії дîöільнî çаïрîсити редакöію îсîбистî чи ïî телеôîнó ïрî дîтримання 
вимîг редакöії. Ðедакöія çберігає ïравî на редагóвання матеріалів, їõнє скîрîчення 
é óтîчнення наéменóвання.

Оïóблікîвані матеріали вираæають ïîçиöію автîра, ùî мîæе не çбігатися ç дóм-
кîю редакöії. За вірîгідність ôактів, статистичниõ даниõ і іншиõ матеріалів відïîві-
дальність несе автîр абî îсîба, ùî надала матеріал.

Ðедакöія веде листóвання тільки на стîрінкаõ æóрналó в рóбрикаõ «Ïрîблемна 
ситóаöія», «Ïрîшó слîва!», «Звîрîтниé çв’яçîк».

Журнал приймає замовлення на рекламу


