
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Філологічний факультет  

 

Шановні колеги! 

Кафедра української мови  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

запрошує 

до участі в збірнику наукових праць  

на пошану доцента, кандидата філологічних наук Ірини Йосипівни Ощипко 

(до 90-ліття від дня народження) 

Збірник плануємо формувати за такими напрямами: 

1. Лексикологія та лексикографія української мови.  

2. Українська діалектологія. 

3. Історія української мови. 

4. Граматика сучасної української літературної мови. 

5. Питання словотвору української мови. 

6. Проблеми культури мовлення. 

7. Текстологія художніх творів. 

8. Методика вивчення сучасної української літературної мови. 

9. Лінгвостилістика. 

10. Штрихи до портретів українських мовознавців (постаті). 

11. Франкознавство.  

12. Із скарбниці пам’яті (спогади, уривки з листування). 

Матеріали просимо подавати до 1 жовтня 2017 року редколегії в паперовому  
та електронному  варіанті (у форматі .rtf) на носіях інформації за адресою: 79000, 
Україна, м. Львів, вул. Університетська, 1, філологічний факультет, кафедра 
української мови, Львівський національний університет імені Івана 
Франка або електронною поштою: vysia@i.ua  (просимо вказати тему  електронного 
листа – zbirnyk). 



Кошти за статтю (45 грн за одну сторінку) просимо перераховувати за реквізитами: у 
відділеннях Приватбанку на картку 5168 7572 8534 3945 на ім’я Кузьми Ірини Теодорівни. 
У призначенні платежу обов’язково вказувати „за публікацію статті П.І.Б.” Одноосібні 
матеріали докторів наук, професорів будуть опубліковані безкоштовно. 

 

 

Тексти статей обсягом 8–12 сторінок подавати в такому оформленні: 
 

Вимоги до оформлення статей: 
 

1. Текстовий редактор Microsoft Word. 
2. Основний текст друкувати через 1,5 інтервалу шрифтом Тimes New Roman, 

12 кеглів. 
3. Поля з усіх боків – 2 см; відступ абзацу – 1,5 см. 
4. Зліва вгорі вказати УДК. 
5. У центрі сторінки – великими літерами назва статті напівжирним шрифтом – 12 

кеглів. 
6. Ім’я та прізвище автора розміщувати посередині сторінки через 2 рядки нижче і  

виділяти напівжирним шрифтом (розмір 12 кеглів). 
7. Через 2 рядки нижче посередині сторінки курсивом (шрифт 12 кеглів) – адреса: 

навчальний заклад, кафедра, вулиця, індекс, місто, країна, номер телефону й електронна 
пошта (обов’язково). 

8. Через 1 рядок нижче друкувати анотацію та ключові слова українською мовою 
(шрифт 10 кеглів).  

9. Покликання подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера у 
списку використаної літератури та сторінки цитованого джерела. Увага! Розділювачем між 
цифрами слугує двокрапка з двобічним проміжком; для вказівки діапазону сторінок 
використовуйте, будь ласка, тире без проміжків: [4 : 145], [3 : 131–132]. 

10. Підрядкових покликань не використовувати. 
11. Статтю подавати без застосованих автоматичних переносів слів. 
12. У тексті диференціювати тире (–) та дефіс (-); скорочення на зразок: і т. ін., XX ст., 

ініціали біля прізвищ (напр.: І. Свєнціцький), назви населених пунктів: м. Львів, с. Вишневе 
друкувати через нерозривний інтервал (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+інтервал). 
Скорочення на зразок: 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш 
Ctrl+Shift+дефіс). 

13. Ілюстративний матеріал друкувати курсивом; значення слів брати в одинарні 
лапки  (‘…’), цитати подавати у лапках („ ...”). 

14. Спеціальні шрифти, символи чи ілюстрації подавати окремими файлами. 
15. Список використаної літератури друкувати через один рядок після основного тексту 

(розмір 10 кеглів). Прізвища та ініціали авторів друкувати курсивом. Бібліографічні джерела 
подавати за алфавітом із дотриманням стандартів ДАК України (ДСТУ 7.1 : 2006). Подавати 
за таким зразком: 
 
1. Єдлінська У. Іларіон Семенович Свєнціцький (1876-1956) / Уляна Єдлінська  //Архіви України. – 1966. - № 3.  
2. Іларіон Свєнціцький: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Л. Панів; Наук. ред. та авт. передм. д-р філол. наук, проф. 
Л. Коць-Григорчук; Редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – 2-е вид., допов., розшир. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2008. – 678 с. , 32 с. іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 27. Біобібліографія вчених 
університету).  

 
16. Після списку використаної літератури подати ім’я та прізвище автора, назву 

статті, анотацію та ключові слова англійською мовою. 



17. Зміст статті має відповідати вимогам ДАК України, викладеним у постанові від 
15.01.2003 №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК 
України” та містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор; 
виокремлення раніше не з’ясованих частин загальної проблеми, якій присвячено статтю; 
формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
 
Зразок оформлення статті: 
 
УДК 80(=16)(092)І. Свєнціцький(01) 811.161 

 
АРХЕОЛОГІЯ МОВИ ІЛАРІОНА СВЄНЦІЦЬКОГО 

 
 

Уляна Добосевич 
 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра української мови, 

вул. Університетська, 1/234, 79001 Львів, Україна, 

тел.: (032) 239 47 17 

e-mail:u-lana@hotmail.com 

 

Висвітлено концепцію історії української мови І. Свєнціцького, з’ясовано чинники його становлення як 
дослідника української мови в діахронії, розглянуто основні праці з проблем історії мови. Охарактеризовано різні 
періоди розвитку української мови з ХІ до ХVІІІ ст. в інтерпретації вченого, виявлено їх особливості.  

Ключові слова:  історія української мови, діалектологія, І. Свєнціцький, писемні пам’ятки, писемна мова, 
розмовна мова. 

 

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також 
правильність перекладу покладено на автора/-ів статті. Редакційна колегія має право 
рецензувати та редагувати тексти статей. Редакційна колегія залишає за собою право 
відбору  матеріалів до друку . 


