«Вісник МДУ. Серія: Філологія»
Запрошуємо до співробітництва науковців, аспірантів, магістрантів (у
співавторстві з науковим керівником) ВНЗ та науково-дослідних установ, а
також практичних працівників, які активно займаються науковими
дослідженнями у сфері філологічних наук.
Про журнал:
Найменування: Науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Філологія»
Графік виходу: двічі на рік
Мови: українська, англійська, російська, німецька, італійська,
новогрецька, польська.
Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК № 4930 від 07.07.2015 р.
Видання включене до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази
даних Index Copernicus International sp.z o.o. (за 2016 рік показник Index
Copernicus становить 58.77.) та міжнародної наукометричної бази даних
«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), а також до фонду
наукової електронної бібліотеки «Киберленинка», до вільної пошукової
системи повнотекстових наукових публікацій Google Scholar та до баз даних
Open Access Infrastructure for Research in Europe, Ulrich's Periodicals
Directory, WorldCat. Серед 32 філологічних наукових українських журналів,
які входять до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних Index
Copernicus International sp.z o.o., згідно результатів оцінювання у 2016 р.
науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Філологія» посів 13 місце. Нагадуємо,
що згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1112 від 17.10.2012
«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук» публікація у виданнях України, які включені до
міжнародних наукометричних баз, прирівнюється до статті у наукових
періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено
дисертацію.

Статті приймаються до 31 жовтня 2018 р.
Електронну версію журналу буде оприлюднено 1 грудня 2018 р.
Друковані примірники буде розіслано протягом 3 місяців після
оприлюднення електронної версії видання.

Вимоги до оформлення статей
1. Редакція приймає до друку статті виключно за умови їхньої
відповідності вимогам ДСТУ 7152:2010 до структури наукової статті.
Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
- мета, завдання, актуальність дослідження;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
Статті, що приймаються до публікації у збірнику, мають
охоплювати широке коло актуальних питань літературознавчого,
фольклористичного та лінгвістичного спрямування, стосуючись,
зокрема:
- висвітлення важливих теоретичних та методологічних проблем
літературознавства;
- дослідження жанрово-тематичних особливостей текстів усної
народної творчості, проблем фольклорно-літературної взаємодії;
- вивчення фонетичної, семантичної та граматичної структури мови
в синхронії та діахронії тощо.
2. Публікація починається з класифікаційного індексу УДК, який
розміщується окремим рядком, ліворуч перед ПІБ автора (авторів). Текст
публікації повинен відповідати структурній схемі:
- ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів) у називному відмінку;
- назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами;
- анотація мовою тексту публікації (курсив) згідно з ДСТУ ГОСТ 7.92009;
- перелік ключових слів з підзаголовком Ключові слова: (курсив);
- основний текст статті;
- список використаної літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006;
- дата надходження до редакції арабськими цифрами, після
бібліографічного списку, ліворуч;
- після тексту статті ліворуч ініціали та прізвище автора (авторів)
англійською мовою;
- назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами
англійською мовою;
- розширена анотація англійською мовою (від 35 рядків, курсив); для
публікацій іншими мовами розширена анотація українською обов’язкова.

Розширена анотація оформлюється згідно з «Рекомендаціями з
підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS»,
укладеними співробітниками групи з науково-методичного забезпечення
видавничої діяльності НАН України (http://www.nbuv.gov.ua/node/931).
- перелік ключових слів англійською мовою з підзаголовком Key words:
(курсив);
3. Вимоги до оформлення тексту:
- матеріали подаються в електронному вигляді на електронну адресу
visnyk.mdu.filologia@gmail.com у форматі Microsoft World 97-2003. Обсяг –
від 8 до 15 сторінок, враховуючи рисунки, таблиці, перелік використаної
літератури. Основний текст статті – шрифт TimesNewRoman, кегель 14,
інтервал – 1,5; поля дзеркальні: верхнє – 25 мм, нижнє – 25 мм, праве – 25
мм, ліве – 25 мм., абзацний відступ – 10 мм; оформлюються згідно з ДСТУ
3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення»;
- перелік літературних джерел розташовується за алфавітом після
тексту статті з підзаголовком Список використаної літератури і виконується
мовою оригіналу. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без
використання функції меню Word «Формат – Список –Нумерований»;
- перелік використаної літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006;
У зв’язку з розміщенням публікацій в міжнародних наукометричних
базах даних слід дотримуватися наступних вимог до оформлення списку
використаної літератури. Кожна позиція у списку використаної літератури
має бути надана мовою оригіналу та у транслітерації. Для транслітерації
українського тексту слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів
України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/552010-%D0%BF), сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php. Для
транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html) (див. відповідний Зразок);
- щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого
зразку: «», дефіс – це коротке тире «-». Не потрібно ставити зайві пробіли,
особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для
запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки»;
- посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком:
[7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на
декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32;
9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231 зв.];
- згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою –
М. Тард, Е. Фромм, К. Юнг, К. Ясперс та інші. На початку зазначається ім’я,
а потім прізвище вченого. Необхідно виокремлювати зарубіжних та
вітчизняних дослідників.
4. Супровідні матеріали:
- стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою
(див. відповідний Зразок) із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові
(повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового

індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти. Вся
інформація надається трьома мовами: українською, російською та
англійською.
- статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються
зовнішньою рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або
витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до
друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді
електронною поштою. Допускається публікація статей магістрантів у
співавторстві з науковим керівником.
5. Редакція очікує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не
передавалися для публікування до інших видань, містять достовірну
інформацію. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації
відповідальність несе автор. Редакція залишає за собою право на
рецензування, редагування, скорочення та відхилення статей, а також право
опублікування,
розповсюдження
та
використання
матеріалів
у
наукометричних та наукових базах та ресурсах відкритого доступу, у мережі
Інтернет (в рамках електронної бібліотеки МДУ). Редколегія може не
поділяти світоглядних переконань авторів.
Вартість публікації, умови оплати.
Вартість однієї авторської сторінки статті (аркуш формату А4)
становить 40,00 грн.
Статті докторів наук публікуються безкоштовно.
Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок № 31 25 42 34 10 82 03
Банк: ДКСУ м. Київ
МФО: 820172
ЗКПО: 26593428
Важливо!
Оплата за надання послуги публікації здійснюється тільки після
повідомлення редакцією автора про прийняття статті до друку.
Під час перерахування коштів необхідно вказувати «За збірник «Вісник
МДУ, серія «Філологія»)
Відсканована квитанція про сплату вартості публікації наукової статті
надсилається на електронну адресу: visnyk.mdu.filologia@gmail.com

Зразок оформлення статті
УДК 902’18(477.82)
Н. І. Назаренко
А. В. Гриценко
ЄВРОПА НА ТЛІ «КІНЦЯ ІСТОРІЇ» В РОМАНІ МАЛКОЛМА
БРЕДБЕРІ «ПРОФЕСОР КРИМІНАЛЕ»
У статті досліджено європейські реалії кінця ХХ століття, художню
візію яких презентовано в романі М. Бредбері «Професор Кримінале».
Розглянуто питання хронотопу, соціальної, національної та культурної
ідентичності представників двох різних епох – тоталітарної та
посттоталітарної Європи.
Ключові слова: тоталітаризм, хронотоп, мотив подорожі, філософ,
журналіст, постмодерністська свідомість, деконструктивізм, ідеологія,
епоха.
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N. I. Nazarenko,
A. V. Hrytsenko
EUROPE AGAINST “THE END OF HISTORY”
IN MALCOLM BRADBURY’S NOVEL “DOCTOR CRIMINALE”
This article explores European realities of the last decade of the twentieth
century, which artistic vision is presented in the novel of M. Bradbury “Doctor
Criminale”. The questions of time-space interrelation, social, national and cultural
identity of members of two different eras – totalitarian and post-totalitarian Europe –
are investigated in the article.
A headstrong young journalist goes on the adventure of a lifetime, traveling
through Europe to find the world's most enigmatic philosopher Bazlo Criminale who
is considered to be one of Europe's most legendary living men. A mysterious novelist
and thinker known for his extreme elusiveness, the beloved Criminale is a cultural
icon of the highest order. Seeking to find the man behind the myth, a London
television-news station hires Francis Jay, an enterprising young reporter, to find
Criminale. From Vienna to Budapest to the picturesque lakeshores of Italy, Jay
journeys across the continent-and even briefly to Brazil-interviewing the man's
biographer, his publisher, and his former lover, all of whom have their own interests
at stake. Through literary award dinners and other examples of “culture as
spectacle” Jay must navigate the chaotic world of post-Cold War Europe as he chases
the specter of a literary legend. Francis Jay is a man of the ’90s. Street-wise but ecofriendly, smart yet charmingly naive, when his journalism career falls on the rocks he
sets out to salvage it by embarking on a quest to write about one of the greatest
philosophers of the modern age for a TV documentary. The myth of Doctor Bazlo
Criminale proves almost impossible to penetrate, but Jay doggedly pursues the doctor
from congress to congress, from woman to woman and from muse to muse: just who is
the mysterious Criminale? The narrative opens in London, flies to Vienna, boards the
Salieri Express for Budapest, then chuffs on to Milan, from where it cruises to a
luxurious island on Lake Como, then to Lausanne. A brief interlude on Lake Geneva
is followed by a long jaunt to Buenos Aires. A climax is reached in Brussels, “the
heart of a new Europe”. An epilogue follows in ‘Schlossburg’, Southern Germany,
site of one of the four conferences that feature in the novel. On the basis of sociocultural situation in Hungary, Austria, UK M. Bradbury shows changes in ideology,
social and political system, political and cultural landmarks. Generally characters in
the novel can be described as dramatic, self-reflexive and self-ironical, who are also
perplexed in the situation of the end of the century and consequently the millennium.
At the end of the novel Francis, who admired prominent intellectual at the beginning
of his investigation, freed from the influence of the charismatic philosopher,
correlating him with the previous totalitarian era, and himself – with new era of
united Europe, which has just begun.
Key words: totalitarianism, time-space, travel motif, philosopher, journalist,
postmodern consciousness, deconstruction, ideology, age.
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