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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ 

Редакція наукового журналу «Філологічний часопис» друкує оригінальні статті, 

раніше не опубліковані й не надіслані в редакції інших журналів, зокрема наукові 

статті й повідомлення, словникові матеріали (наприклад, з діалектології, ономастики та 

ін.), рецензії на монографії, збірники статей і матеріали конференцій, журнали, 

словники. Мова статті – усі слов‘янські, англійська, німецька, угорська. 

 

Загальні вимоги до авторського оригіналу статті 
Редакція наукового журналу просить авторів дотримуватися таких основних 

правил оформлення статті: 

1. Авторський оригінал подавати в електронній версії з роздруківкою тексту. 

Параметри: Word 6.0 і вище (формат doc або rtf), шрифт Times New Roman, кегль 

основного тексту 14-й, приміток – 12-й, інтервал – 1,5, абзац – 1 см. Усі береги – 2 см. 

Якщо у статті використано інший шрифт, автор має надіслати його окремим файлом, а 

також додати копію статті у форматі PDF. 

2. Обсяг статей не має перевищувати 1 авт. арк. (40 000 знаків). Обсяг статті 

може бути збільшений за погодженням із редакцією. 

3. Основний текст статті має бути добре структурованим і, якщо необхідно, 
розбитим на параграфи / підпункти. Автори мають дати короткий огляд попередніх 

публікацій з теми статті (1,5–2 стор.) і коректно сформулювати використовувані ними 

методи і прийоми. 

4. Примітки (якщо необхідно) подавати внизу сторінки, нумерація наскрізна. 

5. Бібліографічні покликання – позатекстові (алфавітний список). Форма зв‘язку 

покликання з основним текстом – за допомогою прізвища автора (першого слова 

книги) і року видання (тому, сторінки, якщо це необхідно) у квадратних дужках. 

6. При наявності у статті авторських скорочень після списку літератури подати 

їх перелік. Форма зв‘язку покликання з основним текстом – за допомогою прізвища 

автора (першого слова книги, абревіатури, скорочення) і року видання (тому, сторінки, 

якщо це необхідно) у круглих дужках. 

7. Мовний ілюстративний матеріал у тексті роботи подавати курсивом. Для 

виокремлення лексичного значення використовувати лапки ʻ‘, при цитуванні – кутові 

лапки («»), при цитуванні всередині цитати – подвійні лапки (―‖), смислові 

виокремлення можна подавати розрядкою із зазначенням у круглих дужках (розрядка 

наша. – В. В.). 

8. У тексті слід розрізняти дефіс (-) і тире (–), використовувати апостроф (‘). 

9. Ілюстрації (карти, зображення, фотографії) мають бути відмінної / хорошої 
якості. Їх слід додати окремими файлами (формат JPEG, розподільна здатність – не 

менше 300 dpi, ширина зображення – не менше 15 см). 

 

Метадані 
Метадані статті мають містити ім‘я автора, назву, резюме і ключові слова. 

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед 

заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає 

автор. 

Відомості про авторів указують посередині аркуша. Там, де ім‘я може бути 

прочитано неоднозначно (наприклад, подвійне ім‘я та прізвище), автору необхідно 

чітко вказати правильний варіант прочитання. Для кожного учасника необхідно 

вказати посаду й організацію, в якій він працює, місто, країну, електронну адресу та 

номер ORCID (зареєструватися автори можуть самостійно на сайті http://orcid.org). 

Відомості подавати мовою статті й англійською мовою. 
 

 

 

http://orcid.org/
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Назва має бути короткою, достатньо інформативною, максимально зрозумілою 

навіть неспеціалісту. У назві статті не рекомендуємо використовувати спеціальні 

символи або скорочення. 

Резюме мовою статті – обсяг 300–500 знаків, не повинно містити скорочень, 

виносок і неповних покликань. Резюме статті англійською мовою – обсяг 2000 і більше 

знаків, має бути зрозумілим без основного тексту, інформативним і добре 

структурованим. Воно містить переклад імені та прізвища автора, назви статті, основну 

мету, джерельну базу, методи дослідження, основні результати і висновки. Автор має 

забезпечити належний рівень перекладу резюме. 

Завершує кожне резюме 5–10 ключових слів відповідною мовою. Рекомендуємо 
не подавати у ключових словах рідкісні індивідуальні назви, етимони, афікси та ін. 

Список ключових слів має повною мірою відображати зміст статті. 
 

Правила оформлення бібліографічних покликань і списку літератури 
Форми зв‘язку покликань з основним текстом за допомогою прізвища автора та 

року видання можуть відрізнятися при використанні різних видів цитованих видань. 

Книга чи стаття одного автора:  

[Торчинський 2008, с. 28] – у списку літератури: Торчинський, М. М. (2008). 

Структура онімного простору української мови. Хмельницький, 548 с.;  

[Sobol 2007, с. 150] – у списку літератури: Sobol, V. (2007). Zapomniane 
polskojęzyczne prace Iwana Franki o literaturze starożytnej. [W:] Warszawskie zeszyty 

ukrainoznawcze, t. 23–24, s. 149–157. 

Книга чи стаття двох авторів:  

[Мокиенко, Никитина 1998, с. 52] – у списку літератури: Мокиенко, В. М. и 

Никитина, Т. Г. (1998). Толковый словарь языка Совдепии. Санкт-Петербург, 704 с.;  

[Дуденко, Комарова 2016, с. 40] – у списку літератури: Дуденко, О. і 

Комарова, З. (2016). Особливості порівнянь у прозі Марини Павленко. [У:] 

Філологічний часопис. Зб. наук. пр. Зелінська О. Ю. (ред.). Умань, вип. 2 (8), с. 37–48. 

[Pison, D‘Addato 2006, р. 251] – у списку літератури: Pison, G. and 

D‘Addato, A. V. (2006). Frequency of twin births in developed countries. [In:] Twin 

Research and Human Genetics, vol. 9 (2), pр. 250–259. 

Книга чи стаття трьох і більше авторів:  

[Историческая 2006, с. 55] – у списку літератури: Мжельская, О. С., 

Генералова, Е. В. и Зиновьева, Е. И. (2006). Историческая лексикография: вопросы и 

ответы. [В:] Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 9: Филология, 

востоковедение, журналистика, № 4, с. 52–56. 

Для багатотомних видань і видань з декількох випусків необхідно вказати номер 

тому або випуску:  
(СУМ ХІ, с. 270) – у списку скорочень: СУМ – Словник української мови. В 

11 тт. Київ, 1970–1980.  

СУМ-20 – Словник української мови. У 20 тт. [Електронний ресурс]. URL: 

http://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0. (дата звернення: 

19.03.2018). 

Кілька робіт одного автора, опубліковані в одному й тому ж році, оформляти 

додаванням буквеної абревіатури до року: [Ямчук 2016а, с. 151], наприклад: 

Ямчук, П. (2016а). Феномен Григорія Косинки в історико-літературному 

контексті кінця 1920 – поч. 1930-х років. [У:] Філологічний часопис. Зб. наук. пр. 

Зелінська О. Ю. (ред.). Умань, вип. 1 (7), с. 150–163. 

Ямчук, П. (2016б). Філософія християнського консерватизму і концептуальні 

візії європейських мислителів ХІХ–ХХІ ст. в контексті формування сучасної 

христоцентричної особистості і суспільства (про деякі актуальні для українського 

сьогодення ідеї Івана Павла ІІ, У. Черчілля, М. Тетчер). [У:] Релігійна свобода на 

перехресті епох, країн і культур. Науковий щорічник, № 19, с. 117–123. 
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Оплата  
Вартість публікації наукової статті – 35 грн. за сторінку. 

Переказ коштів за публікацію статті здійснюється тільки після підтвердження 

інформації про прийняття матеріалів до друку. 

Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно. 

 

Матеріали подавати через платформу Наукова періодика України 

(fch.udpu.edu.ua) та на електронну адресу: dvv2812@ukr.net. 

 

Розсилка журналу – за рахунок коштів автора (авторів) через «Нову пошту». 

 

Адреса редколегії: 
20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 28, к. 304, кафедра української 

мови та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини. 

Контактні телефони: 

050 447 20 25 – Зелінська Оксана Юріївна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови та методики її навчання; 
098 012 33 48; 093 486 20 30 – Денисюк Василь Вікторович, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання; 

(04744) 3-96-78 – кафедра української мови та методики її навчання. 
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