
 

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 та журналістики, присвячений євроінтеграції, у межах 

проєкту Міністерства освіти і науки України буде виданий зусиллями редакційної колегії 

журналу «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». 

Шановні вчені-філологи, у разі вашого зацікавлення євроінтеграційною тематикою у сфері 

філології та журналістики 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! 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/yevropejska-integraciyi-naukovih-doslidzhen


Шановні колеги! 

Оголошується набір наукових статей до тематичного випуску фахового наукового журналу  

«Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.  

Серія: Філологія. Журналістика».  

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. 

Журналістика включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 

035 «Філологія», 061 «Журналістика» відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1). 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) 

 

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. 

Для опублікування статті у тематичному 
випуску необхідно не пізніше 15 вересня 
2022 року: 

► Заповнити довідку про автора (за 
посиланням  

► На електронну адресу 
editor@philol.vernadskyjournals.in.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. 
Редакція журналу здійснює зовнішнє та 

внутрішнє анонімне рецензування статей та 
перевірку на наявність плагіату. Статті у 
виданні перевіряються на наявність плагіату 
за допомогою програмного забезпечення 
StrikePlagiarism.com від польської компанії 
Plagiat.pl.  

Публікація у тематичному випуску є 
безоплатною. 

Кожному опублікованому матеріалу буде 
присвоєно DOI. 

 
 
 

Структурні елементи наукової статті 

Рубрика журналу. 
Індекс УДК. 
Прізвище та ініціали автора(-ів), науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце роботи 
(навчання). 

Назва статті українською та англійською 
мовами. Перед назвою статті англійською 
подається прізвище та ініціали автора (-ів) 
латиницею. 

Анотації та ключові слова українською та 
англійською мовами.  

Обсяг анотацій – мінімум 1800 знаків, 
кількість ключових слів – мінімум 5 слів. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок з важливими науковими 
чи практичними завданнями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
на які спирається автор, в яких розглядають 
цю проблему і підходи її розв’язання. При 
цьому виділити невирішені частини загальної 
проблеми, яку досліджують у статті. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням здобутих наукових 
результатів. 

Висновки із дослідження і перспективи в 
цьому напрямку. 

Бібліографічний список. Посилання на 
джерела необхідно робити у тексті у 
квадратних дужках із зазначенням номерів 
сторінок відповідно джерела: наприклад,  
[3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduWoEBTQxNZK521d6pw0MHANQCvyXlJ7_5vm6F9GinFXCTNg/viewform
mailto:editor@philol.vernadskyjournals.in.ua
https://strikeplagiarism.com/
https://plagiat.pl/


Бібліографічний опис списку використаних 
джерел оформлюється з урахуванням 
розробленого в 2015 році Національного 
стандарту України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання». 

Мова публікацій: українська, англійська, 
польська, німецька, французька, словацька, 
румунська, італійська. 

 
Приклад оформлення наукової статті 

можна завантажити за посиланням: 
http://philol.vernadskyjournals.in.ua/example.pdf 

 
Технічні вимоги 

Обсяг статті – від 12 до 20 сторінок формату 
А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, 
праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних  
у редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, 
бібліографічний список, анотації тощо друкують 
шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, 
інтервал – 1,5.  

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) 
ілюстрації, то вони повинні бути компактними, 
мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, 
розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не 
повинен бути більше ширини сторінки. Кількість 
таблиць, формул та ілюстрацій має бути 
мінімальною та доречною.  
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