«ВІСНИК»
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ

Редколегія «Вісника» приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал,
повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному
примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc,
*rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє,
праве й ліве) — 3,8 см ; верхній колонтитул — 1,25 см , нижній — 3,2 см .
У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № **
(***), 2012.
Статті у «Віснику» повинні бути розміщені за рубриками.
Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів
(шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку
(через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва
статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).
Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та
її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які
спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому
напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але
графічно виділяти їх не треба.
Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати.
Перша цифра — номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга –
номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14]. Бібліографія і при
необхідності примітки подаються в кінці статті після слова «Список використаної
літератури» або після слів «Список використаної літератури і примітки» (без двокрапки) у
порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних
вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора
праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.
Статтю заключають 3 анотації обсягом 15 рядків (українською, російською) та 22
рядки (англійською) мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви
статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).
Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора,
професора).
На окремому аркуші подається довідка про автора: (прізвище, ім’я, по батькові;
місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу, кафедри;
домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний).
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