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До авторів і читачів
Редакція запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, студентів, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування
подаються (і публікуються) українською, російською і англійською мовами і повинні
відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.:
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). Наукова
стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, завдання поданого
матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень. Ліворуч від найменування статті вказується УДК. Обсяг статей, як правило, до 10 аркушів
(кегль – 14, через 1,5 інтервалу), інші матеріали – до 6 аркушів – у 2 примірниках. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.
Наприкінці тексту перед літературою вказуються ключові слова (до 5) мовою статті,
резюме українською, російською та англійською мовами (всього до 15 рядків). Перелік
джерел (література) розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел і
сторінку, на яку зроблено посилання.

ДО МАТЕРІАЛІВ ДОДАЮТЬСЯ:
1. ФАЙЛ У ФОРМАТІ MS WORD З НАБОРОМ ТЕКСТУ, який висилається
на адресу: yv@yurvisnyk.in.ua
2. СТАТТЯ У РУКОПИСУ – 2 прим.
3. РЕЦЕНЗІЯ-РЕКОМЕНДАЦІЯ особи, що має вчений ступінь за фахом, що
відповідає предмету статті, чи відділу, кафедри науково-дослідного, вищого навчального закладу або органу, організації (у формі виписки з протоколу).
4. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Прізвище, ім’я, по батькові автора
Науковий ступінь, звання, почесне звання
Місце роботи і посада
Поштова адреса, телефони, факс, e-mail
Номер квитанції передплати на журнал (чи дата і місце передплати)
Найменування статті
Автори, на праці яких є посилання в рукопису
Дата відсилання рукопису
5. ЗАЯВКА НА ВИСИЛКУ АВТОРСЬКИХ ПРИМІРНИКІВ (післяплатою –
не менше 5).
Резюме і рецензія не подаються за матеріалами для рубрик: «Проблемна
ситуація», «Версія», «Публіцистика», «Наукове життя», «Прошу слова!», «Зворотний
зв’язок», «Критика і бібліографія», «Ювілеї», «Персоналії».
При визначенні черговості публікації матеріалів
перевагу мають передплатники журналу
Подані матеріали не рецензуються і не повертаються автору. Матеріали, подані
з порушенням вимог стандартів, без зазначених додатків, не приймаються до редагування, публікації і не повертаються автору. Тому після подання матеріалу до
публікації доцільно запросити редакцію особисто чи по телефону про дотримання
вимог редакції. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення
й уточнення найменування.
Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор або особа, що надала матеріал.
Редакція веде листування тільки на сторінках журналу в рубриках «Проблемна
ситуація», «Прошу слова!», «Зворотний зв’язок».
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