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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науковій конференції
«Постать Бориса Тена в інтелектуальному дискурсі» (до 100-річчя
Житомирського державного університету імені Івана Франка).
Конференція відбуватиметься 08 листопада 2019 року на базі кафедр
українського

літературознавства

та

компаративістики,

української

мови,

філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Для участі в конференції просимо надсилати заявки електронною поштою
до 07 жовтня 2019 року (бланк заявки додаємо), текст статті для публікації – до
31 жовтня 2019 року.
Наукова проблематика конференції:
• Поетична спадщина Бориса Тена.
• Перекладацька діяльність Бориса Тена.
• Мова творів і перекладів Бориса Тена.

• Культурно-релігійний

аспект

діяльності

Миколи

Хомичевського

(Бориса Тена).
Робоча мова конференції: українська.
Форми участі: очна та заочна.
Проїзд, проживання – коштом учасників конференції.
Реєстраційний внесок для учасників конференції – 100 грн.
Публікація матеріалів. Статті з філології будуть опубліковані у фаховому
збірнику «Історико-філологічний збірник з регіональних проблем «ВолиньЖитомирщина» (журнал внесено до переліку науково-фахових видань України,
у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук (Постанова Президії
ВАК України від 11.10.2000 р. № 1-03/8; перереєстровано 01.07.2010 р. % 1-05/5)
Вартість однієї сторінки – 50 грн.
Вимоги до статей у науковий збірник «Волинь-Житомирщина. Історикофілологічний збірник з регіональних проблем»:
•

Електронну версію рукопису надсилати за адресою: ecenin@ukr.net, також можна

використати флеш-пам’ять.
•

До електронної версії додати підписаний автором роздрукований текст. Матеріал

електронного рукопису повинен бути ідентичним роздрукованому.
•

Технічні параметри: формат А4, поля – 3 см. Відступ абзацу – 0,5 см, інтервал між

абзацами – 0 см. Гарнітура Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів, інтервал
одинарний. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом,
курсивом та підкресленням. Бажано уникати набору тексту лише великими літерами.
Використовувати прямі лапки (не парні). Під час набору тексту потрібно розрізняти символи –
(дефіс) і

– (тире). Сторінки без нумерації (пронумеровані олівцем на звороті). Рисунки

нумеруються. Формули виконувати в редакторі Equation Editor, уставляти в таблицю. Обсяг
статті – від 0,5 до 0,8 др. арк. (від 4 до 10 стор.).
•

Матеріали

розташовувати

в

такій

послідовності:

індекс

УДК

(абзац

із вирівнюванням за лівим краєм жирним шрифтом); ініціали та прізвище автора / авторів
(абзац з вирівнюванням за правим краєм жирним шрифтом); вчене звання, вчений ступінь,

посада (абзац із вирівнюванням за правим краєм); місце роботи: назва установи, населеного
пункту, якщо його назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів
(абзац у дужках із вирівнюванням за правим краєм); персональна e-mail адреса (окремий абзац
із вирівнюванням за правим краєм); ідентифікатор ORCID (єдиний міжнародний реєстр
вчених) – http://orcid.org/; назва статті (жирний шрифт, абзац без відступу першого рядка,
вирівнювання за центром); анотація статті (6 рядків) українською мовою (курсив, абзац
із вирівнюванням за центром) із ключовими словами після анотації з абзацу; текст статті;
список використаних джерел та літератури (назва списку жирним шрифтом), розміщених під
відповідною назвою в порядку покликання в статті та оформлених відповідно до вимог ВАК
України (не більше десяти джерел, окрім публікацій історичного характеру); транслітерований
список джерел та літератури. Прізвище автора, назва та анотація статті англійською мовою
(500 слів) за таким планом: постановка проблеми, матеріал дослідження та його методи,
виклад результатів, висновки, ключові слова з абзацу; для статей польською мовою додатково
прізвище автора, назва статті, анотація мовою оригіналу з ключовими словами, ідентична
українській.
До друку приймаємо лише наукові статті, які містять: 1) постановку проблеми в
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями; 2) аналіз
основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми; 3) окреслення невирішених питань,
порушених у статті; 4) формулювання мети та завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого
дослідження проблеми.
Статті, оформлені не за вимогами, не рецензуються, не друкуються й не повертаються.
Редколегія не несе відповідальності за зміст публікацій. Відповідальність за зміст статей несе
автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату та гарантує
авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес
рецензування є анонімним та забезпечує рівні можливості для всіх авторів. Додаткових умов
для публікації, крім тих, що зазначені в цих правилах, не існує. Редколегія дотримується
принципу вільного доступу до всіх матеріалів, які опубліковані в науковому журналі.

Контактна інформація
Контактна особа філологічної секції – Юрчук Олена Олександрівна
(електронна адреса: ecenin@ukr.net, телефон: 0988306269); філософської секції –
Чаплінська Оксана Вікторівна (електронна адреса: chaplinskay@ukr.net, телефон:
0987314872).

ЗАЯВКА
учасника Всеукраїнської наукової конференції
«Постать Бориса Тена в інтелектуальному дискурсі»
(до 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка)
(м. Житомир, 08 листопада 2019 р.)
Прізвище, ім’я, по батькові
Установа (повна назва)
Науковий

ступінь,

учене

звання,

посада
Тема доповіді/статті
Поштова адреса
Контактний телефон
Електронна адреса
Форма

участі

в

конференції

(очна/заочна)
Необхідність у житлі
Коло наукових зацікавлень
ПІБ

наукового

керівника,

його

науковий ступінь, учене звання і місце
роботи (для аспірантів)

