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Шановні вчені-філологи!
 

20 лютого 2014 року армія рф розпочала захоплення Кримського півострова, а отже, саме в цей день уперше відбулося
порушення норм міжнародного права з боку росії, яке кваліфікували як акт агресії проти України. У цей день у Києві
українська злочинна влада на Майдані розстрілювала людей, які відстоювали саме євроінтеграційні прагнення
Українського народу. Фактично російсько-українська війна розпочалася саме цього дня, і сталося це через європейський
вектор розвитку України. 24 лютого 2022 року росія перейшла в повномасштабний наступ, вчиняючи тисячі воєнних
злочинів проти мирного населення України.

23 червня 2022 року Україні був наданий статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, що вкотре юридично
закріпило на загальноєвропейському рівні євроінтеграційний вибір Українського народу, який він продовжує
відстоювати у війні.

Учені України впродовж останніх 5 місяців неодноразово демонстрували важливість наукового й освітнього фронту,
об’єднуючись заради взаємодопомоги та майбутньої перемоги. З метою привернення більшої уваги монолітної наукової
спільноти України до євроінтеграційної тематики в липні 2022 року Міністерство освіти і науки України розпочало
реалізовувати проєкт «Тематичні випуски наукових журналів України з питань європейської інтеграції» (Інформація на
сайті МОН України).

У межах проєкту передбачене об’єднання журналів із таких галузей та спеціальностей: освіта та педагогіка; культура і
мистецтво; історія та археологія; філософія; філологія; політологія; економіка, управління та адміністрування, сфера
обслуговування; психологія; журналістика; право; публічне управління та адміністрування.

Усі наукові статті вчених України, які будуть подані до тематичних випусків проєкту, будуть опубліковані безоплатно.
Видавцем проєкту є видавничий дім «Гельветика», який грантував 500 000 гривень для його реалізації.

Тематичний випуск із філології, присвячений євроінтеграції, у межах проєкту Міністерства освіти і науки України буде
виданий зусиллями редакційної колегії журналу «Folia Philologica» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

Шановні вчені-філологи, у разі вашого зацікавлення євроінтеграційною тематикою у сфері філології запрошуємо вас
долучитися до реалізації проєкту шляхом подання свого наукового доробку на розгляд редакційної колегії до 15 вересня
2022 року (кінцева дата подання матеріалів).

Через науку та освіту продовжуємо відстоювати європейські гуманістичні цінності!
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Для опублікування статті у тематичному випуску, присвяченому євроінтеграції,  необхідно не пізніше 15 вересня
2022 року:
▶ Заповнити довідку про автора (посилання)
▶  На електронну адресу editor@foliaphilologica.uni.kyiv.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними
вимогами.
Обов’язково вказати у темі листа ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ.
Наукові статті, що подаються на розгляд редакційної колегії, мають відповідати євроінтеграційній тематиці.
Публікація є безкоштовною.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com
від польської компанії Plagiat.pl. 
Редакційна колегія проводить анонімне рецензування всіх статей. Процедура рецензування може тривати до 4
робочих днів. 

Прийом матеріалів здійснюється до 15 вересня 2022 р.
Розміщення електронної версії на сайті – після 15 листопада 2022 р.

Розсилка друкованих примірників – після 30 листопада 2022 р.

 Умови публікації

Статті, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити
редакційну правку рукопису.
Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, абзац – 1,25 см, поля – усі 2 см, міжрядковий
інтервал – 1,5. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті
необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не
ведеться.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у
лівому верхньому куті. Автор визначає індекс УДК.

Відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами після індексу УДК (команда –
вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади,
місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/),
Scopus-Author ID (зазначається за наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному
відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом.
Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті (оформлюється за прикладом).

Назва статті (всі великі літери) українською та англійською мовами.

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами у кожній анотації).
Анотація подається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі
виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з погляду інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження.
Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи,
подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:
актуальність проблеми;
аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
визначення мети дослідження;
виклад основного матеріалу дослідження;
висновки і перспективи подальших досліджень;
список літератури / References.

Посилання на джерела в тексті подаються в круглих дужках із зазначенням: прізвища автора – кома – рік видання
роботи – кома – сторінки, з яких здійснюються запозичення (Бібіков, 2010: 25–34). Посилання на декілька джерел
одночасно подається через крапку з комою (Бібіков, 2010; Шевченко, 2007; Коваленко, 2015), сторінки вказуються
при необхідності.

Список використаних джерел складається з двох блоків (незалежно від мови):
Література. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до національного стандарту бібліографічного
опису ДСТУ 8302:2015. За наявності вказується DOI.

 Вимоги до оформлення

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrdGI3vWCNAjR-CCqznW73k0h3mXfQ8AjVMPC_w81dZCxQMg/viewform
mailto:editor@foliaphilologica.uni.kyiv.ua


Приклад:
Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 495 с.
Ілляшенко С.М. Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних
інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 3. С. 229–241.

References. Це ті ж самі джерела, але англійською мовою, оформлені відповідно до міжнародного стандарту
бібліографічного опису APA (American Psychological Association). Назви україно- та російськомовних джерел
подаються транслітерацією*, а в дужках – наводиться переклад.

Приклад:
Bilovodska, O.A. (2011). Marketynhova polityka rozpodilu [Marketing distribution policy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
Illiashenko, S.M. (2012). Analiz rynkovyh mozhlyvostei i potencialu innovaciinoho rozvytku orhanizacii na bazi
ekolohichnykh innovatsii [Analysis of market opportunities and organization potential of innovative development on
basis of ecological innovation]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 3,
229–241 [in Ukrainian].
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Текст статті (Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: - актуальність проблеми; - аналіз останніх
досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ); - визначення мети дослідження; - виклад основного
матеріалу дослідження; - висновки і перспективи подальших досліджень.).
ВАЖЛИВО: посилання на літературу подаються в тексті тільки в круглих дужках, наприклад: … (Білецька, 2014, с. 20).
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