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Шановні колеги!

ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС 
запрошує до публікації докторів наук, кандидатів наук 

та молодих науковців (студентів, аспірантів, здобувачів)
Просимо підтримати нове видання  

та зробити свій внесок у розвиток наукової думки!
Редакція журналу здійснює внутрішнє рецензування статті,  

після проходження якого автори отримують підтвердження на електронну пошту  
про прийняття статті до публікації

Вимоги до оформлення публікацій
Рукопис подавати у форматі *.doc (MSWord): гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядко-

вий інтервал 1,5, береги ліворуч, зверху, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см.  
Чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-). 

Структура статті:
1. Ліворуч вказується УДК.
2. Ім’я, прізвище, по батькові, інформація про автора(ів) (науковий ступінь, вчене звання, посада, 

назва та адреса організації, в якій працює(ють) автор(и)) мовою статті. Максимальна кількість авторів 
у статті – три особи.

3. Назва статті. Має містити не більше 10 слів та розкривати сутність проблеми. 
4. Резюме (від 250 до 300 слів) та ключові слова мовою статті (5-10 слів). 
5. Статті повинні мати такі необхідні елементи (виділені напівжирним у тексті статті): 
1) постановка проблеми в загальному вигляді та обґрунтування її актуальності; 
2) аналіз останніх досліджень і публікацій; 
3) формулювання мети і завдань статті;
4) виклад основного матеріалу дослідження; 
5) висновки та перспективи подальших досліджень.
6. Список літератури, оформлений з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стан-

дарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання». Наводиться в алфавітному порядку. У статті мають бути посилання 
на іншомовні джерела (не менше 25% від загальної кількості посилань). Джерела ілюстративного  
матеріалу нумерувати окремо.

7. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор 
(трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад на англійську мову), 
назва джерела (трансліт), вихідні дані з позначеннями на англійській мові. Наприклад:

Bilodid, I. K. (Ed.). (1970). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tt. [The Ukrainian language dictionary].  
Kyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian].

8. Ім’я, прізвище, по батькові, інформація про автора(ів) (науковий ступінь, вчене звання, посада, 
назва та адреса організації, в якій працює(ють) автор(и)) українською чи англійською мовою (відмін-
ною від мови статті).

9. Назва статті українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті).
10. Резюме (від 250 до 300 слів) та ключові слова українською (якщо стаття англійською) чи англій-

ською мовою (якщо стаття іншими мовами) (5-10 слів).
Транслітерація імен та прізвищ здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р.  
№ 55. Переклад засобами онлайн-сервісів є неприпустимим.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма 
латинским алфавитом.

Для виділення цитати в тексті слід користуватись такими лапками: «повсюдне домінування Інтер-
нет ресурсів» [2, 444]… (у тексті українською чи російською мовами) і такими лапками “neologisms” 
(у тексті іноземною мовою). Покликання на теоретичні джерела подавати в тексті згідно з переліком 
літератури у квадратних дужках так: 

1) одне джерело [2, 444–445]; 
2) два і більше джерела [4, 154; 6, 768];
3) джерело без наведеної сторінки [2]. 
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Посилання на джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках: (8, 15).
Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумерувати в межах статті і супроводжувати підписом 

під ними (наприклад, Рис. 1. Базові категорії наративних речень). Таблиці теж нумерувати в межах 
статті і супроводжувати назвою, розміщеною над таблицею по центру. 

Приклади ілюстративного матеріалу виділяти лапками і курсивом. Приклади, що містять більше, 
ніж одне речення, розміщувати з окремого абзацу із відступом 15 мм від лівого берега.

Обсяг публікацій: 10-12 сторінок. 

Довідка про автора
1. Прізвище, ім’я, по батькові автора(-ів);
2. Відомості про наукового керівника  
надаються у разі відсутності  
наукового ступеня;

3. Місце роботи або навчання, науковий ступінь,  
вчене звання, посада;
4. Контактний телефон;
5. E-mail;
6. Поштова адреса.

Приклад оформлення статті

УДК 811.111:801.8: 82.09:81’322.5

ГРАФІЧНА ФОРМА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФІЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Білецька Олена Василівна
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Україна

Резюме від 250 до 300 слів.
Ключові слова: форма, зміст, графічна лінгвістика, візуалізація, нова графічна форма, постмодер-

ністський художній текст, традиційний художній текст.

Постановка проблеми в загальному вигляді та обґрунтування її актуальності. Стрімке поши-
рення нових цифрових, електронних та комп’ютерних технологій, зокрема «повсюдне домінування 
Інтернет ресурсів» [2, 444]…
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GRAPHIC FORM OF POSTMODERN TEXT THROUGH THE PRISM  
OF GRAPHIC LINGUISTICS

Biletska Olena Vasilivna
Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer at the Department of English Practice,

Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko
Str. Ivan Franko, 24, Drohobych, Ukraine

Резюме англійською мовою від 250 до 300 слів.
Key words: form, content, graphic linguistics, visualization, new graphic form, postmodern text, traditional text.

Сподіваємось на плідну співпрацю!
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