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ЗВЕРНЕННЯ ДО АВТОРІВ

1. Приймаються до друку статті, набрані на комп’ютері у редакторі MS WORD

for WINDOWS, в один з розділів: теорії; історії; актуальної критики; майстер-

класів; «прямої мови» і «вільної зони».

2. Обсяг статті – до 0,5 авт. арк. (до 20 тис. зн.).

3. Мова статей – українська або російська.

4. Стаття оформлюється згідно з чинними державними стандартами України.

5. Параметри сторінки: формат А-4, книжкова орієнтація, шрифт Times New

Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см,

верхнє та нижнє – 2 см. Текст вирівнюється по ширині.

6. Абзацний відступ – 1,25 см. 

7. У верхньому правому куті вказується шифр УДК до статті.

8. Ім’я та прізвище автора друкуються у лівому верхньому куті, вказується нау-

ковий ступінь автора, а в дужках місто. 

9. Бібліографічні посилання подаються у квадратних дужках двома цифровими

позначеннями, наприклад: [12, 78], де перша цифра – номер джерела у списку

літератури, друга цифра, виділена курсивом, – номер цитованої сторінки. 

10. При написанні статті обов’язковим є посилання на джерела використаних 

матеріалів (за порядком згадування у тексті).

11. Стаття супроводжується анотацією (не більше 600 знаків) українською, 

російською й англійською мовами після бібліографії.

12. Сторінки в електронному варіанті не нумеруються, а у роздрукованих варі-

антах нумерація проставляється від руки.

13. Текст приймається в електронній версії (записаний на дискеті чи дискові або

надісланий на e-mail и Центру) та у роздрукованому примірнику за підписом 

автора.

14. Окремим файлом подаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по бать-

кові, науковий ступінь, вчене звання, посада і повна назва місця роботи, домашня

адреса, контактні телефони (домашній, службовий, мобільний), e-mail.

15. Згідно з вимогами ВАК України до статті обов’язково додається рецензія на

неї фахівця у відповідній галузі знань (це положення не стосується текстів, що

подаються докторами наук, й рецензій та інтерв’ю).

16. Публікація є безкоштовною. Авторських гонорарів за статті не передбачено.

Автор безкоштовно отримує примірник збірника зі своєю статтею. 

17. Редколегія залишає за собою право відмовити у публікації тексту через не-

дотримання зазначених вище вимог або неналежний професійний рівень статті.

Конт. тел.: 

+38 044 279 42 38 (т./ф.)

Елетронна адреса:

les.kurbas.center@gmail.com

Поштова адреса: 

01034, м. Київ, вул. Володимирська, 23-В, НЦТМ ім. Леся Курбаса.


