Вимоги до статей у науковий збірник «Волинь – Житомирщина.
Історико-філологічний збірник з регіональних проблем»:
1.

Електронну

версію

рукопису

надсилати

за

адресою:

ecenin@ukr.net, також можна використати флеш-пам’ять.
2.
текст.

До електронної версії додати підписаний автором роздрукований
Матеріал

електронного

рукопису

повинен

бути

ідентичним

роздрукованому.
3.

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.
Використовуються прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно
розрізняти символи дефісу та тире. Сторінки без нумерації (нумеруються
олівцем

на звороті).

Рисунки

нумеруються.

Формули

виконуються

в редакторі Equation Editor, вставляються в таблицю. Обсяг статті – від 0,5
до 0,8 др. арк. (від 4 до 10 стор.).
4.

Матеріали розташовуються у наступній послідовності: індекс

УДК (абзац з 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 з вирівнюванням
за правим краєм); місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо
його назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів
(абзац в дужках з вирівнюванням за правим краєм); персональна e-mail
адреса (окремий абзац з 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
з вирівнюванням за центром) з ключовими словами після анотації з абзацу;
текст статті; список використаних джерел та літератури (назва списку

жирним шрифтом), розміщених під відповідною назвою у порядку посилання
у 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 наступним 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 приймаються 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 та
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, що опубліковані в науковому журналі.
Рукопис надсилається на адресу _______________. Друк статей
здійснюється коштом авторів (контактна особа ____________).
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