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1. Авторський оригінал подавати в електронній версії. Параметри: Word 6.0 і вище (формат doc 

або rtf), шрифт Times New Roman, кегль основного тексту 14-й, приміток – 12-й, інтервал – 1,5, абзац 

– 1 см. Усі береги – 2 см. Якщо у статті використано інший шрифт, автор має надіслати його окремим 

файлом, а також додати копію статті у форматі PDF. 

2. Обсяг статей не має перевищувати 1 авт. арк. (40 000 знаків). Обсяг статті може бути 

збільшений за погодженням із редакцією. 

3. Основний текст статті має бути добре структурованим і, якщо необхідно, розбитим на 

параграфи / підпункти. Автори мають дати короткий огляд попередніх публікацій з теми статті (1,5–2 

стор.) і коректно сформулювати використовувані ними методи і прийоми. 

4. Примітки (якщо необхідно) подавати внизу сторінки, нумерація наскрізна. 

5. Бібліографічні покликання – позатекстові (алфавітний список). Форма зв’язку покликання з 

основним текстом – за допомогою прізвища автора (першого слова книги) і року видання (тому, 

сторінки, якщо це необхідно) у квадратних дужках. 

6. При наявності у статті авторських скорочень після списку літератури подати їх перелік. Форма 

зв’язку покликання з основним текстом – за допомогою прізвища автора (першого слова книги, 

абревіатури, скорочення) і року видання (тому, сторінки, якщо це необхідно) у круглих дужках. 

7. Мовний ілюстративний матеріал у тексті роботи подавати курсивом. Для виокремлення 

лексичного значення використовувати лапки ʻ’, при цитуванні – кутові лапки («»), при цитуванні 

всередині цитати – подвійні лапки (“”), смислові виокремлення можна подавати розрядкою із 

зазначенням у круглих дужках (розрядка наша. – В. В.). 

8. У тексті слід розрізняти дефіс (-) і тире (–), використовувати апостроф (’). 

9. Ілюстрації (карти, зображення, фотографії) мають бути відмінної / хорошої якості. Їх слід 

додати окремими файлами (формат JPEG, розподільна здатність – не менше 300 dpi, ширина 

зображення – не менше 15 см). 

 

Метадані 

Метадані статті мають містити ім’я автора, назву, резюме і ключові слова. 

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, 

окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор. 

Відомості про авторів указують посередині аркуша. Там, де ім’я може бути прочитано 

неоднозначно (наприклад, подвійне ім’я та прізвище), авторові необхідно чітко вказати правильний 

варіант прочитання. Для кожного учасника необхідно вказати посаду й організацію, в якій він 

працює, місто, країну, електронну адресу та номер ORCID (зареєструватися автори можуть 

самостійно на сайті http://orcid.org). Відомості подавати мовою статті й англійською мовою. 

Назва має бути короткою, достатньо інформативною, максимально зрозумілою навіть 

неспеціалісту. У назві статті не рекомендуємо використовувати спеціальні символи або скорочення. 

Резюме мовою статті – обсяг 300–500 знаків, не повинно містити скорочень, виносок і неповних 

покликань. Резюме статті англійською мовою – обсяг 2000 і більше знаків, має бути зрозумілим без 

основного тексту, інформативним і добре структурованим. Воно містить переклад імені та прізвища 

автора, назви статті, основну мету, джерельну базу, методи дослідження, основні результати і 

висновки. Автор має забезпечити належний рівень перекладу резюме. 

Завершує кожне резюме 5–10 ключових слів відповідною мовою. Рекомендуємо не подавати у 

ключових словах рідкісні індивідуальні назви, етимони, афікси та ін. Список ключових слів має 

повною мірою відображати зміст статті. 

 

Правила оформлення бібліографічних покликань і списку літератури 

Форми зв’язку покликань з основним текстом за допомогою прізвища автора та року видання 

можуть відрізнятися при використанні різних видів цитованих видань. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ И ЧАСТОТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (на материале романа «Герой 
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В статье представлен второй этап анализа вербально-семантического уровня языковой 

личности, на котором осуществляется семантический и контекстуальный анализ частотных слов. 

В ходе семантического и контекстуального анализа выявлены наиболее частотные имена 

существительные, определяющие смысловые центры, на основе которых образуются 

индивидуальные семантические поля. В лексиконе главного персонажа романа М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» Григория Печорина было выделено индивидуальное семантическое поле 

«Человек» и входящее в него объединение «общество». 

Ключевые слова: языковая личность; индивидуальный лексикон; лексико-семантический 

уровень; макроклассы; лексико-семантические поля; имена существительные. 

 

Ringevich Viktoryia. Nouns in vocabulary of Grigory Pechorin (on the basis of the novel «A hero of 

our time» by M. Yu. Lermontov). 

The purpose of the research is to identify particular characteristics of what is behind the word, how 

the words are organized in the individual vocabulary of the language personality of Grigory Pechorin. 

mailto:ringevichv@gmail.com


The methodology of the research is based on the previous study of the language personality. Research 

priority is to determine the specifics of the internal organization of an individual vocabulary, especially to 

distinguish features of relations that develop between words as units of an «assumed» lexical system. 

During the first stage of the research, all the words of Grigory Pechorin were selected from the novel 

by the method of continuous sampling. Based on the selected material, an individual vocabulary of the main 

hero was compiled. Grigory Pechorin’s individual vocabulary includes 3 212 unique words. 

The article deals with the second part of the analysis of the verbal-semantic level of language 

personality, on which the semantic and contextual analyses of frequent words are carried out. The results of 

semantic and contextual analysis of the most frequent nouns are presented on the material of the novel by M. 

Yu. Lermontov «A hero of our time». 

During the semantic analysis of the frequency nouns with the semantic meaning «who» in the lexicon 

of Grigory Pechorin, the individual semantic field «Man» was emphasised. It is represented by such 

semantic centers as человек, княжна, женщина, доктор, друг, княгиня, люди. The distinguished semantic 

centers form the «Society» cluster, which occupies a significant place in the individual picture of the hero’s 

world. 

Thus, the semantic field «Words that name the subject: all living things» is represented by 8 high-

frequency words with a total number of usage – 312. All of them are associated with the name of the person. 

The results of the study can be used in theoretical linguistics in the process of the study of the 

language personality structure and in comparative linguistics in the process of identifying the structural 

features of the individual vocabulary of male and female language personalities. 

Keywords: discourse; language personality; personal lexicon; verbal-semantic level; lexical-semantic 

fields; nouns, verbs. 
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