
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо вас взяти участь у підготовці колективної монографії 

«МОВА. КУЛЬТУРА. ДИСКУРС». 

Матеріали приймаються українською мовою, англійською та/або іншими 

офіційними мовами Європейського Союзу (відповідно до статті 22 Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», 

листа МОН України від 24.11.2020 р. №11-8399 «Щодо включення наукових 

видань до бібліографічних баз даних»). 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

Матеріали повинні представляти нові оригінальні наукові результати 

досліджень автора. 

Обсяг матеріалів – не менше 20 сторінок. 

Основний текст – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, абзацний 

відступ – 1 см, формат сторінки А4, всі поля по 2 см. 

Кількість авторів не може перевищувати три особи. 

 

Загальна структура матеріалів 

Прізвище та ініціали автора (жирним), ORCID ID у форматі – 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000, науковий ступінь і вчене звання, посада, 

місце роботи, адреса місця роботи, e-mail (вирівнювання за правим краєм; кожен 

співавтор – з нового рядка).  

Назва матеріалів (відцентрована, виділена заголовним, жирним 

шрифтом). 

Анотація українською мовою обсягом 1500 символів із пробілами 

(курсивом, вирівнювання за шириною). 

Анотація англійською мовою обсягом 1500 символів із пробілами 

(курсивом, вирівнювання за шириною). 

Основний текст: вступ, виклад основного матеріалу, висновки, список 

використаних джерел (оформлення за стилем АРА), References  

(транслітерований перелік джерел кирилицею, крім праць латиницею, які 

наводяться мовою оригіналу). 

 

Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу: 

dep.print@knlu.edu.ua 

Контактна особа: Москалюк Галина Вікторівна, начальник редакційно-

видавничого відділу, тел.: +38 (044) 287-33-18. 

 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
mailto:dep.print@knlu.edu.ua


 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Контрольні дати 

Прийом матеріалів для публікації в колективній 

монографії 

до 15 листопада 2021 року 

Відповідь про прийняття матеріалів до 03 грудня 2021 року 

 

Матеріали, що не відповідають вимогам колективної монографії, до 

розгляду не приймаються. 

Усі матеріали будуть перевірені на наявність академічного плагіату 

з використанням інформаційної онлайн-системи «Unicheck». 

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих 

матеріалів. Погоджуючись взяти участь у підготовці колективної монографії, 

автор (автори) автоматично надає згоду на опублікування своїх матеріалів 

у мережі Інтернет (розміщення монографії в електронному примірнику                     

в PDF-форматі на офіційному сайті КНЛУ). 
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Приклад оформлення 

 

Прізвище І. П. 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 

науковий ступінь, вчене звання,  

посада, 

назва установи (у називному відмінку), 

вул. ..., номер буд., індекс місто, країна (адреса місця роботи), 

e-mail 

 

НАЗВА  

 

Анотація 

Текст анотації ...(1500 символів). 

 

Аbstract  

Text of the abstract... (1500 characters). 

 

Вступ. Текст...  

Виклад основного матеріалу. Текст... 

Висновки. Текст...  

 

Список використаних джерел 

Селіванова, О. О. (2006). Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. 

Полтава: Довкілля. 

Cirugeda, I. L., & Ruiz, R. S. (2013). Persuasive Rhetoric in Barack Obama's 

Immigration Speech: Pre-and Post-Electoral Strategies. Camino Real, 5, 81-99. 

… 
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