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вимоги до оформлення наукових праць,  
що друкуються в “науковому віснику  

Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені к. д. ушинського: лінгвістичні науки” 

Згідно з постановою президії вищої атестаційної комісії україни 
від 15.01.2003 р. за № 7–05/1 зміст наукових статей передбачає: 

1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими чи практичними завданнями; 

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не-
вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття; 

3) формулювання цілей статті (постановка завдання); 
4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-

ванням отриманих наукових результатів; 
5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших роз-

відок у даному напрямку. 
Правила оформлення статті: 
на початку статті у лівій частині вказується уДк; в правій частині 

подаються ініціали і прізвище автора напівжирним курсивом. назва 
статті подається з вирівнюванням по центру сторінки великими літе-
рами та виділяється напівжирним шрифтом. Далі трьома мовами — 
українською, російською та англійською надається резюме, в якому 
чітко формулюється основний науковий результат, що є новим та об-
ґрунтовується в статті. так само наводяться ключові слова. 

* обсяг статті — до 12 сторінок (0,5 др. арк. — 20 000 знаків). 
* стандарти — кегль 14pt, міжрядковий інтервал — 1,5, абзацний 

відступ — 1,25 см, поля — 2 см, шрифт — Times New Roman. 
* текстовий редактор — Microsoft Word. 
* типи виділення — напівжирний, курсив, напівжирний курсив. 
* Мова статті — українська, російська, англійська, німецька, ки-

тайська. 
* оформлення довідкового матеріалу — бібліографічні по-

силання та примітки у текстi беруться у квадратнi дужки. Пер-
ша цифра — номер джерела у списку лiтератури, друга — номер 


