Вимоги до статей у науковий збірник
“Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем”
1. Електронна версія рукопису надсилається за адресою vol-zt@mail.ru, також можна
використати флеш-пам'ять.
2. До електронної версії додається підписаний автором роздрукований текст. Матеріал
електронного рукопису повинен бути ідентичним роздрукованому.
3. Текст набирається гарнітурою Тіmes New Roman; кегль – 14.
4. На початку статті вказуємо код УДК, ім’я, прізвище автора, місце роботи.
5. Обсяг публікації прийматиметься в межах до 0,5 д.а. (20 тис. знаків), включаючи таблиці,
малюнки, картосхеми тощо.
6. Список скорочень, список населених пунктів та ін. подаються в кінці статті після тексту.
7. На початку статті коротка анотація українською мовою без назви статті і прізвища автора,
ключові слова, у кінці – анотації англійською та російською мовами із зазначенням прізвища та
імені автора, назви статті, ключових слів.
8. Покликання на використану літературу здійснювати внизу кожної сторінки через опцію
„Виноска”.
9. Відомості про автора із електронною адресою.
До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить
результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового
видання), які містять: 1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної
проблеми; 3) окреслення невирішених питань, порушених у статті; 4) формулювання мети і
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 і 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 у цих правилах, не існує. Редколегія дотримується принципу вільного доступу до
всіх матеріалів, що опубліковані у науковому журналі.
Контактний телефон: 0634374871 – Білявська Вікторія
E-mail: vol-zt@mail.ru

