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Додаток 2
Про угоду між автором статті і редакцією Збірника
Авторська угода обов’язково подається разом із текстом статті.
Цим документом автори підтверджують автентичність поданого матеріалу, а також
те, що поданий матеріал ніде не опублікований раніше та не поданий до друку в інші збірники. Авторською угодою авторський колектив передає редакції збірника “Мова і суспільство” на необмежений термін права на:
 публікацію статті українською мовою та розповсюдження її друкованої версії;
 переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу;
 розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному вебсайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).
При цьому редакція журналу залишає за авторами і право на розповсюдження відбитків статті та її електронної версії (у тому числі кінцевого варіанту, завантаженого з цього
сайту) через такі електронні засоби:
 персональні веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо усіх авторів статті;
 веб-сайти та інституційні репозитарії установ, де працюють автори;
 будь-які некомерційні веб-ресурси відкритого доступу.
В усіх випадках наявність бібліографічного покликання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію з веб-сайту збірника “Мова і суспільство” є обов’язковою.
Також автори можуть використовувати матеріали статті для^
 підготовки власних дисертацій;
 підготовки доповідей та тез доповідей на наукові конференції;
 підготовки власних підручників, інших навчально-методичних матеріалів, лекцій
та будь-яких інших занять.
Авторську угоду потрібно надіслати до редакції збірника поштою (м. Львів, 79000,
вул. Університетська, 1, Львівський національний університет імені Івана Франка, філологічний факультет, редколегія збірника “Мова і суспільство”) або можна завантажити її фотокопію під час подання статті.
Формуляр
УГОДА ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Ми, автори* рукопису статті ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
у випадку її прийняття до опублікування передаємо засновникам та редколегії збірника “Мова і
суспільство” права на:

1. Публікацію цієї статті українською мовою та розповсюдження її друкованої версії.
2. Публікацію перекладу статті англійською мовою в електронній версії Збірника та
розповсюдження друкованої версії перекладу.
3. Розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного
перекладу статті (для статей українською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення
на офіційному веб-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).
При цьому зберігаємо за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:
1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних
дисертацій.
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3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також
усних презентацій.
4. Розміщати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного веб-сайту журналу) на:
a. персональних веб-ресурсах усіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);
b. веб-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
c. некомерційних веб-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).
В усіх випадках наявність бібліографічного покликання на статтю або гіперпосилання на
її електронну копію на офіційному веб-сайті збірника “Мова і суспільство” є обов’язковою.
Цією угодою ми також засвідчуємо, що поданий рукопис:
1. Не порушує авторських прав інших осіб або організацій.
2. Не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації в
інші видання.
_____________________
підпис
__________________________________
звання, посада

_____________________________________
П.І.Б. автора

__________________________________
адреса місця роботи
__________________________________
e-mail
_____________________
дата
*

Допускається наявність підпису лише першого автора від імені усього авторського колективу.
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Додаток 3
Формуляр рецензії
Рецензія статті для друку у збірнику “Мова і суспільство”
Рецензент:
Назва статті:
Оцінка певних критерій статті
№
1
2
3
4
5
6

Критерії

Дата

Оцінка роботи*
добре

задовільно

незадовільно

відсутнє

Актуальність проблеми
Новизна завдань
Використані теорії та методи аналізу
Рівень наукового обґрунтування
Самостійність отриманих результатів
Висновки

* Оцінку позначити хрестиком (Х)

СТИЛЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ
Дотримання вимог та норм до наукових публікацій згідно з Постановою
ВАК України від 15.03.2003 р. №7-05/1 та до визначених вимог для
публікації наукометричного видання.

Так

Ні

Відповідність назви та анотації змісту статті.

Так

Ні

Чіткість, логічність, послідовність викладу матеріалу в статті.
Вмотивованість структурних складників тексту, ілюстративного матеріалу
та додатків.
Обґрунтованість та переконливість висновків.
Достатня кількість використаних джерел та їх відповідність змісту.

Так

Ні

Так

Ні

Так
Так

Ні
Ні

Обґрунтування оцінки і конкретні коментарі статті:___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Пропозиція прийняття статті до друку:
1. Без виправлень
2. Після врахування виправлень, вказаних рецензентом
3. Після внесення значних виправлень і змін
4. Статтю не рекомендовано до друку
Підпис рецензента

166
Додаток 4
Про вимоги до оформлення розгорнутої анотації англійською мовою
Обсяг: не менше 2500–3000 знаків.
Оформлення: шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 см;
абзацний відступ – 1 см, верхні та нижні поля – 2 см, ліве та праве – 2,5 см. Лапки у тексті – “ ”.
Апостроф – ’.
Великими напівжирними літерами по центру вказуємо назву статті, через інтервал – ім’я,
прізвище, інформацію про автора (аналогічно до анотації українською мовою), через інтервал
подаємо текст анотації з абзацу.
Key words (5−7 слів) англійською мовою подаємо з абзацу.
Анотація англійською мовою (abstract) є основним джерелом інформації про авторське
дослідження в міжнародних інформаційних системах, базах даних та аналітичних системах.
Анотація повинна бути повністю зрозумілою міжнародній науковій спільноті без звертання до
самої публікації. Анотацію потрібно написати згідно з структурними вимогами та стилістичними стандартами англомовних гуманітарних видань.
1. Структура та обов’язкові змістові елементи: 1. постановка проблеми: мотивація
(обґрунтування важливості обговорення питання), підходи до вирішення проблеми (концепції,
моделі, пропозиції та ін.), виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми; 2. мета, завдання статті; 3. опис методів дослідження та корпусу дослідження; 4. результати обговорення проблеми; 5. повні висновки дослідження.
2. Стилістика, правопис, синтаксис, пунктуація: для написання резюме автори повинні дотримуватися норм англійської мови, які викладені в довідниках з академічного письма
(наприклад, Ritter R. The Oxford Guide to Style (Language Reference). – Oxford University Press,
2002. – 634 p.). Для прикладу: а) необхідно уникати калькування з української мови безособових
речень; власні результати передавати через активний стан дієслова, а пасивний стан використовувати тоді, коли виконавець дії не є важливим; б) текст не повинен містити неінформативних
конструкцій, але залишатися зв’язним; в) необхідно дотримуватися відповідного формату цифрових даних та дат (наприклад, in the twentieth century, а не in the XXth century) та ін.
Редколегія не приймає до друку статей, у яких анотацію перекладено автоматично
за допомогою комп’ютерних програм або вона містить велику кількість стилістичних та
граматичних помилок. Якщо автор не може самостійно підготувати анотацію, що відповідає викладеним вище вимогам, він може звернутися до редакції, яка за окрему оплату
виконає цю роботу.
Додаток 5
Про переклад статті англійською мовою
Наявність та доступність повного перекладу статті англійською мовою на сайті Збірника – це одна із вимог наукометричного статусу видання.
Фаховий переклад повного тексту статті просимо подавати тільки після процедури рецензування та редагування україномовної версії статті (про що редколегія повідомить електронною поштою).
Неякісні переклади, а також ті, які здійснені шляхом автоматичного комп’ютерного перекладу, будуть відхилені.
Додаток 6
Про використання ресурсів відкритого доступу
Рейтинг видання зростає, якщо автори під час оформлення списку використаної літератури використовують ресурси відкритого доступу (наприклад: http://www.elibukr.org/), вказуючи
у статті гіперпосилання на джерело.
Тому для підтримки цього показника для видання “Мова і суспільство” просимо авторів
відреагувати і на цю вимогу.

