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«Наукового

вісника

Ізмаїльського державного гуманітарного університету» (педагогічні
науки).
«Науковий вісник…» є науковим фаховим виданням, його зареєстровано
в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Eurasian
Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Index Copernicus, Researchbib
Journal Index and Archive (Researchbib), Scientific Indexing Services.
Електронний варіант матеріалів для публікації та анкету автора(-ів)
необхідно подати до редакційно-видавничого відділу ІДГУ
до 01 жовтня 2018 р.
Для публікації в «Науковому віснику Ізмаїльського державного
гуманітарного університету» приймаються статті, які не друкувалися раніше
та містять наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень у
відповідних наукових галузях, а також наукові огляди та рецензії.
Вимоги до оформлення наукових статей у
«Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного
університету»
Відповідно до Постанови президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 705/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК
України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1), наказу Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 «Про порядок
формування Переліку наукових фахових видань України» та № 1112 від
17.10.2012 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук», а також національного
стандарту «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання» ДСТУ 8302:2015, який набув чинності
22.06.2015 року наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

Постановка проблеми в контексті сучасної науки та її зв’язок із
важливими науковими і практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми й на
які опирається автор; визначення раніше не вивчених частин загальної
проблеми або напрямів дослідження; формулювання мети статті
(формулювання завдання); виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки
дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному
напрямі; список використаних джерел та літератури.
МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ДАК
УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ДО СТАТЕЙ У МІЖНАРОДНИХ
НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ (ДАЛІ – МНБД), ДО РОЗГЛЯДУ
НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.
Вимоги до електронного оформлення
 Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word,
збереженому у форматі *.doc / *.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має
відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc.
 Формат аркуша А4, відступи: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху та
знизу – 2 см.
 Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль «нормальний»
(«звичайний»). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його
окремим файлом.
 Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується
без переносів. Сторінки не нумеруються.
 Обсяг статті – від 20 000 до 31 000 друкованих знаків (разом з
пробілами) (8-12 сторінок, формату А4).
Послідовність розміщення матеріалу:
 УДК розташовують у лівому верхньому кутку;
 Назва статті – великими літерами жирним шрифтом через інтервал по
центру сторінки.
 Ім’я та прізвище автора (авторів) – через інтервал по центру сторінки
(друкується курсивом). Прізвище – всі літери великі (напр. Ганна
ГРАДИНАР).
 На наступному рядку по центру сторінки: відомості про автора
(науковий ступінь, вчене звання), місце роботи (в називному відмінку), назва
країни, e-mail.

 Через один рядок курсивом подається анотація мовою статті, обсягом
не менше 1200 друкованих знаків. На наступному рядку з абзацу наводяться
ключові слова – мінімум 5 слів (шрифт – курсив). Шрифт Times New Roman,
розмір 12. В кінці після літератури – abstract та references (вимоги див.
нижче).
 Через один рядок після анотації подається основний текст статті
(вирівнюється за шириною).
 Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (–
) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після
тире.
 Якщо стаття містить таблиці і (або) малюнки, то вони повинні бути
компактними, мати назв, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12.
Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані.
Малюнки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються. Кількість
таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Слово
Таблиця та її номер розташовують праворуч (друкують напівжирним
шрифтом), а її заголовок – по центру (напівжирним шрифтом). Кількість
таблиць, схем, малюнків – не більше 2.
 В тексті використовуються лише друкарські лапки «…».
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Текст анотації (обсягом не менше ніж 1200 друкованих знаків (без
відступів)) мовою статті.
Ключові слова: перехідність, синкретизм, контамінація, пряма мова,
непряма мова, невласне-пряма мова, внутрішня пряма мова, внутрішній
монолог (кількість ключових слів становить від п’яти до п’ятнадцяти.)

