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Introduction. The article analyzes …
Purpose.
Methods.
Results.
Originality.
Conclusion.
Key words.
Текст статті ...
Постановка проблеми (у контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання
проблеми і на які спирається автор.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у
визначеному напрямі.
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