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ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  МАТЕР І АЛ ІВ  
 

Електронні версії статей треба направляти як прикріплений файл до листа за допомогою 
електронної пошти на адресу редакції: rusistikabg@gmail.com. В окремому текстовому документі 
додається довідка про автора: ПІБ (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, 
місто, країна, домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса. 

До публікації приймаються оригінальні, неопубліковані раніше в інших друкованих виданнях 
матеріали російською, болгарською, українською чи англійською мовою. 

Журнал виходить чотири рази на рік: 30 березня, 30 червня, 30 вересня та 30 
грудня. Матеріали приймаються до 15 березня, 15 червня, 15 вересня і 15 грудня. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Формат: Microsoft Word. 
Розмір сторінки: А4. 
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктів. 
Міжрядковий інтервал: одинарний. 
Поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2,5 см. 
Абзацний відступ: 1 см. 
Без нумерації, вирівнювання тексту по ширині. 

  
ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

• Якщо стаття публікується російською мовою, то російською мовою наводяться: прізвище, ім'я, по 
батькові автора; посада, науковий ступінь, вчене звання; повна назва організації; країна, 
місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова , а потім англійською 
мовою ( дані автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 
слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 
• Якщо стаття публікується болгарською мовою, то болгарською мовою наводяться прізвище, ім'я, 

по батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 
місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 
автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 
слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 
• Якщо стаття публікується українською мовою, то українською мовою наводяться прізвище, ім'я, 

по батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 
місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 
автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 
слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 
• При написанні анотації необхідно дотримуватися встановленого ліміту 850 знаків без пробілів, не 

менше 10 рядків. Анотація повинна включати актуальність, постановку проблеми, матеріал і 
методику, результати і висновки. 

Напр.: 
ПРОСИМО ОФОРМЛЯТИ ДАНІ В ОДНУ КОЛОНУ, ЯК ПОКАЗАНО: 

 
УДК 81 (12 пунктів ) 
  
Іванов Віктор Борисович (11 пунктів ) 
доктор філологічних наук, професор 
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова 
Росія, м. Москва 
e-mail: ivanov @ rambler.ru 
  
Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктів ) 
Professor, Dr. Sc. (Philology) 
Lomonosov Moscow State University 
Russia, Moscow 
e-mail: ivanov @ rambler.ru 
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В.Б. Іванов (12 пт.) 
ПСИХОЛОГІЗМ ПРОЗИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 
Анотація. 11 пт., 850 знаків, не менше 10 рядків 
Ключові слова: 11 пт., не більше 10 слів 

 
V.B. Ivanov (12 пт.) 

PSYCHOLOGISM OF LEV TOLSTOY`S PROSE 
 

Abstract. 11 пунктів, 850 знаків, не менше 10 рядків 
Keywords: 11 пт., не більше 10 слів 
 

• Якщо стаття публікується англійською мовою, то англійською мовою наводяться прізвище, ім'я, 
по батькові автора; посада, вчене звання, науковий ступінь; повна назва організації; країна, 
місто; адреса ел. пошти; назва статті, анотація, ключові слова, а потім англійською мовою (дані 
автора, включаючи вчене звання, науковий ступінь, назва статті, анотація, ключові 
слова). Обов'язковим елементом статті є індекс УДК. 

 
ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ 

Текст статті російською/болгарською/українською/англійською мовою: 12 пунктів, обсяг: до 
20 000 знаків з пробілами. Виноски – посторінково, внизу сторінки, з використанням наскрізної 
нумерації, арабські цифри, 10 пунктів. Бібліографічні посилання полягають в квадратних дужках [номер 
з списку використаних джерел, сторінка], наприклад: [2] чи [7, с. 84] в алфавітному порядку. Приклади 
треба давати курсивом. Використовуються лапки типу «ялинки». Графіки, малюнки та фотографії 
монтуються в тексті після першої згадки про них. Назви ілюстрацій даються під ними після слова «Мал.» 
чи «Ілюстр.» з порядковим номером (10 пт). 

Бібліографічний список (11 пт.) наводиться після тексту статті мовою оригіналу в алфавітному 
порядку, потім латиницею через транслітерацію кирилиці і переклад на англійську мову відповідно до 
вимог ГОСТ 7.1-2003. Ініціали не розділяються пробілами. До списку включаються тільки роботи, 
зазначені в посиланнях. напр.: 

  
Бібліографічний список 
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2. Іванова Н.П. Діалог в освіті. – М.: Експрес, 2011. – 156 с. 

  
References in Roman script 
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2. Ivanova N.P. Dialog v obrazovanii. – M.: Ekspress, 2011.– 156 s. 
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Матеріали, які не відповідають зазначеним вище вимогам, не розглядаються. 
 
  


