ПРАВИЛА
оформлення статей до збірника
"ЛІТЕРАТУРА ТА КУЛЬТУРА ПОЛІССЯ"
До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми
у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
До опублікування у журналі приймаються наукові статті, які раніше не друкувалися.
До опублікування у журналі приймаються наукові статті, які раніше не друкувалися.
У даних про автора зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчені звання,
посада, місце роботи, службовий і домашній телефони, е-mail, поштова адреса.
1. Текст має бути складений у Microsoft Word (розширення *.doc, *.docx). Гарнітура – Times New
Roman, кегль – 14 pt. Поля: праве – 25 мм; верхнє, нижнє – 20 мм; ліве – 30 мм. Міжрядковий
інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см, встановлена заборона висячих рядків.
2. Якщо при наборі статті використовувалися нестандартні шрифти, необхідно обов’язково (!) їх
надати.
Назва статті, прізвище, ім’я, по батькові подаються українською, російською та англійською мовами.
СТРУКТУРА СТАТТІ
1) Стаття починається з індексу УДК у верхньому лівому куті.
2) Ініціали та прізвище автора – напівжирними літерами по правому краю.
3) Назва статті друкується великими літерами, вирівнювання по центру.
4) Анотації та ключові слова подаються українською, російською та англійською мовами (до 6
речень).
5) Основний текст статті може розбиватися на підрозділи. Посилання в тексті подаються у
квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінки ([7, с. 64]) у підзаголовку Література.
Нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл) ставиться обов’язково:
між ініціалами та прізвищем (С. Русова);
після географічних скорочень (м. Київ);
між знаками номера (№) та параграфа і числами, які до них відносяться;
у посиланнях на літературу [14, с. 60];
всередині таких скорочень: і т. д., і т. п. тощо;
між внутрішньотекстовими пунктами й інформацією, яка йде після них, між числами й
одиницями виміру (20 кг), а також дат (ХХ ст., 2002 р.)
6) Схеми та малюнки у статті потрібно пронумерувати. Нумерація виділяється курсивом, назва
малюнка – курсивом напівжирним.
Слово "Таблиця" виділяється напівжирним шрифтом по правому краю, назва таблиці – по центру
напівжирним курсивом.
7) Література розміщується після статті у порядку згадування або в алфавітному порядку.
Список літератури оформляється відповідно до Бюлетня ВАК № 5 за 2009 р.
За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають
автори публікації.
У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ АВТОРАМИ ВСІХ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ УМОВ РЕДАКЦІЯ МАЄ ПРАВО
ПОВЕРНУТИ СТАТТЮ НА ДООПРАЦЮВАННЯ ЧИ ВІДМОВИТИ В ЇЇ ДРУКУВАННІ

Вартість 1 стандартної сторінки – 25 грн.
Без попередньої оплати стаття до друку не допускається.
Матеріали надсилати за адресою:
м. Ніжин, вул. Кропив’янського, 2
(кафедра світової літератури та історії культури)
E-mail: svit.lit@mail.ru
Самойленко Григорій Васильович
тел. робочий: (04631)7-19-77;
дом.: (04631)2-41-10

