
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 

Редакція збірника наукових праць «Термінологічний вісник» приймає до 

друку оригінальні, раніше не публіковані науково-теоретичні, науково-

популярні, дослідницькі статті з таких термінознавчих проблем: 

 загальні питання термінології; 

 історія українського термінознавства; 

 галузеве термінознавство; 

 слов’янське термінознавство; 

 теорія термінографії та практика укладання галузевих словників; 

 термінологічні бази та банки даних;  

 термін і проблеми стандартизації; 

 міжгалузеві та міжкультурні виміри термінознавства; 

 термін і міжмовні аспекти комунікації; термінологічні проблеми 

перекладу; 

 фахова мова як мова спеціальності в умовах професійної освіти;  

 культура фахової мови; 

 методологія сучасного термінознавства. 

Обсяг статті – до 20 сторінок друкованого тесту. 

Стаття повинна мати такі компоненти: шифр УДК; ORCID (обліковий 

запис можна створити за покликанням https://orcid.org/); ініціали та прізвище 

автора; місто, країна; назва статті; анотація та ключові слова українською 

мовою; текст статті; список літератури; умовні скорочення (за потреби); назва 

статті, ім’я та прізвище автора, розширена анотація та ключові слова 

англійською мовою. Редакційна колегія залишає за собою право на 

рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. 

За структурою стаття має відповідати вимогам, затвердженим 

Постановою президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7–05/1 «Про підвищення 

вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», й містити такі 

елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і 

публікацій, у яких започатковано порушення певної проблеми і на які 

спирається автор; виокремлення не вирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті (постановка 

завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки за проведеним дослідженням і 

перспективи розвідок у цьому напрямку. 

 

 

https://orcid.org/


ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ АВТОРОВІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ 

В ЕЛЕКТРОННОМУ ВАРІАНТІ: 

1. Заявку українською та англійською мовами. 

2. Текст статті, оформлений відповідно до вимог. Назва файлу має містити 

прізвище автора, наприклад: Василенко_стаття.doc; 

Василенко_заявка.doc. 

3.  Статті здобувачів наукового ступеня доктора філософії має завізувати 

науковий керівник фразою «До друку рекомендую» із зазначенням 

свого наукового ступеня, посади, ініціалів та прізвища. 

 

 

ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Технічні параметри: набір тексту виконувати в редакторі MS Word, 

формат файлу .doc або .docx; формат сторінки А4; шрифт Times New Roman; 

розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,0 см; береги (ліворуч, 

праворуч, угорі, внизу) – 2,0 см.  

1 рядок, ліворуч – індекс УДК; 

2 рядок – ORCID; 

3 рядок, по центру, великими літерами – ініціали та прізвище автора 

(авторів); 

4 рядок, по центру – місто, країна; 

5 рядок, по центру, великими літерами – назва статті; 

6 рядок, курсив, 12 кегль – текст анотації (400 – 500 знаків) та ключові 

слова (80 – 100 знаків) українською мовою. Слово «анотація» не пишемо, 

«ключові слова» подаємо розрідженим шрифтом (див. опція головна / шрифт / 

додатково / інтервал / розріджений / 1 пт); 

7 рядок – текст статті; 

через 1 інтервал після тексту великими літерами, 12 кегль, по центру – 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ; 

через 1 інтервал після тексту (або умовних скорочень, якщо є) великими 

літерами, 12 кегль, по центру – ЛІТЕРАТУРА; 

через 1 інтервал після літератури 12 кеглем – ім’я та прізвище автора 

англійською; рядком нижче, великими літерами, 12 кегель – назва статті 

англійською; рядком нижче, 12 кегель – розширена анотація (2000 знаків) і 

ключові слова англійською мовою; наступний рядок великими літерами, 12 

кегль, по центру – REFERENCES. 

Ініціали та прізвище оформлюємо за таким зразком: напр., 

Л.А. Булаховський. 

Цитування та текстове покликання на літературні джерела здійснюємо 

за стилем АРА, наприклад (Василенко, 2012; Василенко & Шевчук, 2015; Smith, 



Morton & Colby, 2017); сторінку зазначаємо через двокрапку, наприклад 

(Василенко, 2012: 16). 

У тексті статті поряд із прізвищем учених обов’язково зазначаємо рік 

дослідження (роки досліджень), на яке покликається автор статті. Вносимо 

відповідне дослідження до списку літератури. 

Наприклад: 

Стрімкі мовні процеси, зумовлені радикальними суспільно-політичними 

змінами, завжди викликали велике зацікавлення з боку багатьох лінгвістів 

(Баранников, 1919; Винокур, 1923; Гилевич, 1971; Аксьонова, 1968; Багмут, 

1968; Бурячок, 1983; Лейчик, 1983; Панько, 1992 та ін.). 

Ілюстративні матеріали називаємо та нумеруємо за порядком їх 

розташування в тексті. В електронному вигляді ілюстрації повинні бути 

виконані високоякісно, збережені у форматах *.tif, *.eps або *.jpg. Назви 

ілюстративних матеріалів наводити над ними (Таблиця) та під ними 

(Рисунок, Схема, Діаграма, Карта) окремим текстовим рядком, напр.: 

Таблиця 2. Мовна самоідентифікація жителів областей України  

Рисунок 1. Меню вікна «Афіксальні моделі» 

Схема 1. Класифікація термінів-варіантів 

Діаграма 4. Національна та мовна ідентичність мешканців міст 

Луганщини (2001 р.) 

Карта № 2. Рефлекси давнього [і] після шиплячих 

Набирати таблиці у програмах Word або Excel. Примітки та виноски до 

таблиці друкувати безпосередньо під нею. Розмір шрифту тексту таблиць 

можна зменшити (до 8 – 10 pt). 

Усі нестандартні шрифти, використані автором (авторами), потрібно 

обов’язково надіслати з текстом статті. 

 

Спеціальні символи: розрізняти внутрішні та зовнішні лапки; лапки в 

українських текстах використовувати лише друкарські « », проте “ ” – в 

іншомовних текстах; розрізняти знаки дефіса (-) і тире (–). Ілюстративний 

матеріал (окремі лексеми, цитати зі словників, публіцистичних, наукових 

текстів тощо) подавати курсивом. 

ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ 

Література і References оформлюємо за міжнародним бібліографічним 

стандартом APA: https://apastyle.apa.org/style-grammar-

guidelines/references/examples. Зразки оформлення наводимо нижче (остання 

сторінка цього документа).  

Схема бібліографічного покликання: 

– автор (и) (транслітерація); 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples


– назва статті (транслітерація); 

– [переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках]; 

– назва українського джерела (транслітерація); 

– [переклад назви джерела англійською мовою у квадратних дужках – 

парафраз (для журналів можна не робити)]; 

– вихідні дані з позначеннями англійською мовою, або тільки цифрові; 

– позначення мови статті (In Ukr.). 

УВАГА! Українськомовні й російськомовні джерела необхідно 

транслітерувати (в розділі «References»). Рекомендуємо використовувати для 

української мови «Публічну систему транслітерації українського алфавіту 

латиницею» (наприклад: http://ukrlit.org/transliteratsiia), а для російської – 

систему транслітерації «ТРАНСЛИТ СС» (https://translit.cc/). 

http://ukrlit.org/transliteratsiia
https://translit.cc/
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ПОЛІТИЧНИЙ ЛЕКСИКОН У МОВОМИСЛЕННІ Л.М. КРАВЧУКА 

Стаття присвячена семантико-функціональному аналізові суспільно-політичного 

лексикону Л.М. Кравчука. Виокремлено найактуальніші тематичні групи лексики, висвітлено 

його роль як модернізатора української політичної думки кінця XX ст., що забезпечує 

активне становлення і функціонування національного політичного дискурсу. 

Ключові слова: суспільно-політична лексика, політичний дискурс, публіцистика, 

тематичні групи, ідіостиль, державницьке мислення діяча. 

Пріоритетним напрямком сучасної лінгвістики є висвітлення проблем 

взаємовідносин мови та політики. Студії мовознавців із теорії політичного 

дискурсу зазвичай орієнтовані на вивчення лексико-семантичної системи мови, 

що безпосередньо пов’язане з динамікою соціального життя, з фокусуванням 

уваги суспільства на інших сферах його існування і соціальних цінностях. 

Перспективним у цьому аспекті є дослідження суспільно-політичної лексики 

(СПЛ), позаяк саме її вважають спеціалізованою для політичної комунікації. 

Широкий спектр зацікавлень науковців викликає суспільно-політичний 

узус української мови кінця XX ст. І це цілком закономірно, адже вказані 

хронологічні межі пов’язані з переломними моментами в житті суспільства, що 

не могли не віддзеркалитися в мові. 

Постать Л.М. Кравчука – першого Президента України доби незалежності 

– вже давно перебуває у фокусі уваги вітчизняних учених, насамперед 

істориків, політологів, письменників. Лінгвістичне вивчення лексичного 

словника новітнього періоду є актуальним і перспективним, оскільки дає 

відомості про становлення та збагачення суспільно-політичної лексики в 

певний історичний період (останнє десятиліття XX ст.), своєрідність її 

функціонування у мові державного діяча. Мета пропонованої статті – 

проаналізувати політичний лексикон у націософському дискурсі 

Л.М. Кравчука, актуалізувавши лексичний матеріал із його виступів, інтерв’ю, 



прес-конференцій, брифінгів, які увійшли до видання Леонід Кравчук «Є така 

держава – Україна» (1992) й донедавна не були об’єктом лінгвістичного 

аналізу. 

У науковому обігу функціонує визначення СПЛ як «неоднорідної за 

складом макроструктури одиниць різного походження, спрямованих 

ідеологічно та спеціалізованих лексично, семантично і фразеологічно для 

вираження понять із галузі суспільного, політичного, соціального, 

економічного, морально-етичного життя соціуму» (Холявко, 2004: 5). 

Тематичну модель СПЛ 90-х років XX ст. складають опорні категорії 

політичного дискурсу: «Суспільство», «Держава», «Політика», «Соціальні 

класи та верстви», «Право», «Економіка», «Мораль». […] 
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Nina Yatsenko 

POLITICAL LEXICON IN L.M. KRAVCHUK’S SPEECH 

The paper contains semantic and functional analyses of L.M. Kravchuk’s social and political 

lexis. The thematic classification of language units is based on pragmatic and syntagmatic relations 

between lexeme of the social and political vocabulary. The core of the classification are the basic 

categories of political discourse such as “society”, “state”, “politics”, “social classes”, “law”, 

“economics” and “moral”. The attention is drown to synonymic and phraseological richness of 

language of great political figure. It is pointed the L.M. Kravchuk played an important role in 

modernization of the Ukrainian political thought of the end of the 20th century, had influence on 

establishment and functioning of the national political discourse […] 

Keywords: social and political lexis, political discourse, journalism, thematic groups, 

individual style, personal state mentality. 
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