Requirements for the articles

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
(Requirements for the articles)
Рукописи для публікації у журналі приймаються в
електронному варіанті.
Матеріали не повинні
перевищувати 16 стор. формату А-4, шрифтом Times
New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і
нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 (20.000 –
30.000 друк. знаків без резюме та ключових слів).
Формат файлів – doc або rtf.
Рукописи приймаються українською, російською,
англійською та французькою мовами.
1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК
(жирний прямий) – тільки для українських авторів.
2. У наступних рядках вказують українською та
англійською мовами: Прізвище, ім’я, науковий ступінь,
учене звання, посада, місце роботи автора (без
скорочень); якщо авторів декілька, відомості про
кожного подаються окремими рядками;
Назва статті українською та англійською мовами.
3. Анотація та резюме:
Анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків
з пробілами; ключові слова – 5-10. Резюме англійською
мовою – 1800 знаків / 1 сторінка (назва статті, прізвища
та ініціали авторів, текст резюме); ключові слова – 5-10.
Французькою мовою подається назва статті, прізвища та
ініціали авторів. Резюме російською мовою – до 800
знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);
Форма подачі резюме:
Цуркан Марія. Засоби стилізації розмовності у
прозі письменників Буковини поч. ХХІ ст.
Мета
дослідження.
У
статті
описано
загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації
розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції
в мові прози сучасних українських письменників Буковини.
Методи дослідження: описовий; зіставлення – для аналізу,
синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики
лінгвістичного
спостереження,
класифікації
та
систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на
основі диференційних ознак. Методи лінгвостилістичного,
семантико-стилістичного аналізів дали змогу встановити
семантичне наповнення текстових уживань мовних засобів
стилізації
розмовності.
За
допомогою
методу
функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано
стильову норму текстів одного періоду в історії літературномовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно
представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації
розмовності в мові прози сучасних письменників Буковини,
з’ясовано
специфіку
їхнього
мовно-естетичного
навантаження і висловлено гіпотезу про новітні
екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів
у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного
побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено,
що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна
з визначальних у концепції розвитку літературної мови
загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона
акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів
стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації.
Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності,
діалектизм, фразема, комунікема.
4. Текст статті повинен мати наступні елементи:
4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними

The manuscripts for publishing in journal must be given in
electronic version. The materials for the publication must
not exceed 16 A-4 size pages in 14 points Times New
Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm, left –
3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters apart from
resume and key words). Files format – doc or rtf.
We are waiting for the manuscript in Ukrainian, Russian,
English and French.
1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to
the left – only for Ukrainian authors.
2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English:
the author’s last name, first name, scientific degree,
academic status, position, workplace (no abbreviations); if
there are several authors of the paper, information about
them should be given in different paragraphs;
The title indicates in Ukrainian and English.
3. Abstract and resume
Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including
quadrates; 5-10 of key terms. Resume in English – 1800
symbols / up to 1 page (the topic of the article, surnames and
initials of its authors, summary text); 5-10 of key terms. The
title&the author’s last name, first name (in nominative case
in bold straight) are indicating in French. Resume in Russian
– up to 800 symbols including quadrates; 5-10 of key terms.
Form of submission of resume:
Tsurkan Maria. Means of Stylization of
Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the
Beginning of 21st Century.
Aim of investigation. The article describes national
and ethnically marked means of stylization of colloquial
language and their contextual aesthetic linguistic functions
in the language of prose of the contemporary Ukrainian
writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed
application of comprehensive approach to the research
methodologies, among which there should be mentioned
such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis
and generalization of scientific theories, also methods of
linguistic observation, classification and systematization –
for the division of speech phenomena into separate groups
on the basis of differential attributes. Methods of linguistic
and semantic-stylistic analysis made it possible to establish
the semantic content of textual use of linguistic means for
stylization of colloquality. The method of functional-stylistic
analysis of the language of prose describes the style of the
texts of the same period of the history of literary-linguistic
process. Scientific novelty. For the first time there have
been presented the basic lexical-phrasemic means for
stylization of colloquality in the language of prose of
modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been
defined the specifics of their aesthetic linguistic functions
resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra
linguistic factors of actualization of local elements in the
language of prose; there also has been worked out a
typology of determinants for communikemes of everyday
communication. Conclusions. It has been proved that the
functional-stylistic category of colloquality is among the
defining ones in the concept of the literary language
development in general and of the language of belles-lettres
in particular. It is functional-stylistic category of
colloquality that accumulates models, tools and techniques
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Вимоги до оформлення статей
завданнями;
4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які
спирається автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, яким присвячується стаття;
4.3 формулювання мети статті;
4.4 виклад основного матеріалу дослідження;
4.5 висновки та перспективи подальших досліджень.
4.6 список літератури (11 кегль).
4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії.
Останній підпункт не є обов’язковим.
Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з
форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не
менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).
Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word.
Основний кегль таблиці 11, заголовок 12.
5. Посилання в тексті подаються в кінці сторінки,
нумеруються поступово, відповідно до порядку їх
цитування в тексті. Посилання транслітеруються за
допомогою
спеціальних
програм.
Наприклад:
http://ukrlit.org/transliteratsiia.
Посилання оформляються згідно з вимогами ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила складання»
(http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) та MLA Style
оформлення бібліографічних посилань, розроблений
Асоціацією
сучасних
мов
Америки
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06.
Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища
авторів
і
назви
джерел-посилань
подаються
транслітерацією кирилиці. Транслітеровані назви статей
подаються у лапках, а в квадратних дужках подається
назва статті, перекладена на англійську мову. Назва
джерела посилання - періодичного видання, подається
курсивом, а потім також подається англійською мовою в
квадратних дужках. Назви джерел посилань –
книжкових видань теж перекладаються англійською
мовою та подаються у квадратних дужках. Всі області
бібліографічних зон відділяються комами. Приклади:
Періодичне видання:
1
Bojchuk T.M., Moysey A.A. "Istoriya ta perspektivi
rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva"
[History and Prospects of the Department of Social Sciences
and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk
ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and
History of Medicine], 2014, Vol. 1 (1), P. 7–18.
URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-riccabdmu
2
Ivanov A. A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state],
Ukrainskij jurnal [Ukrainian Journal], 1989, N. 2, P. 23–26.
Монографія:
1
Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu
kalendari skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny
[Agrarian Customs and Traditions in the National Calendar
of Eastern Roman Population of Bukovina], Chernivtsi
2010, 304 p.
6. Всі автори подають підписану авторську довідку http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration
7. У кінці статті потрібно подати „Дані про автора”
українською та англійською мовами (до 800 друк.
знаків).

for application of means of stylization as well as vectors of
its modification. Key words: language of prose, stylization
of colloquality, dialethism, phraseme, communikeme.
4. Summary text should have the following elements:
4.1 general statement of the problem and its connection
with important scientific or practical aims;
4.2 analysis of the latest researches and publications,
singling out of previously unsolved parts of the general
problem, which are the focal point of the article;
4.3 statement of the aim of the article;
4.4 laying out of the main research material;
4.5 conclusions of the research and perspectives of further
studies in this area;
4.6 bibliography (11 point)
4.7 maps, schemes, tables, photographs.
Pictures and graphics in the article should be of one of the
following formats (jpeg, bmp, tif) raster at no less than 300
dpi (high quality original materials should be submitted).
Tables are to be submitted as separate objects in Word
format. Main table point 11, heading 12.
5. Reference in the text – at the end of every page of the
article, should be numbered gradually, according to their
citing order in the text. Link transliterated with special
programs. Example: http://translit.kh.ua/?lat&passport
Please present the list of references in accordance with
requirements of the DSTU 8302:2015 “Bibliographic
Reference. General principles and rules of composition” and
the MLA Style method of citation, developed by the
Association
of
American
Modern
Languages
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06.
Please present references in Latin letters. To this end, the
authors’ last names and names of journals or literary sources
should be transliterated from Cyrillic script titles of articles
submitted in English in square brackets. Transliterated titles
of articles must be given in parentheses, and brackets fed
title, translated into English. Name Attribution - periodical
served in italics, also served in English in brackets. Names
of book editions also should be translated into English and
presented in square brackets. All areas bibliographic zones
should be separated by commas. Example:
Periodical:
1
Bojchuk T.M., Moysey A.A. "Istoriya ta perspektivi
rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva"
[History and Prospects of the Department of Social Sciences
and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk
ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and
History of Medicine], 2014, Vol. 1 (1), P. 7-18.
URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-riccabdmu
2
Ivanov A.A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state],
Ukrainskij jurnal [Ukrainian Journal], 1989, N. 2, P. 23–26.
Monography:
1
Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu
kalendari skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny
[Agrarian Customs and Traditions in the National Calendar
of Eastern Roman Population of Bukovina], Chernivtsi
2010, 304 p.
6. All authors submit a certificate signed by the author http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration
7. At the end of the article you must submit "Information
about the author" (up to 800 characters).
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