Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Навчально-науковий інститут іноземної філології
Кафедра англійської мови
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції
з міжнародною участю «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття», яка відбудеться 01
червня 2015 року в Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського
державного університету імені Івана Франка.
ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ:
Секція №1. Новітні тенденції викладання іноземних мов та літератури.
Секція №2. Лінгвопоетика художнього тексту. Художній дискурс.
Секція №3. Лінгвокомпаративістика.
Секція №4. Когнітивна лінгвістика. Міжкультурна комунікація.
Секція №5. Лінгвопрагматика і психолінгвістика. Соціолінгвістика.
Секція №6. Дискурсологія.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.
Для участі в конференції просимо надіслати до 25 травня 2015 року такі матеріали:
1) заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім'я, по батькові, тема доповіді, секція,
місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., e-mail, копію
квитанції про сплату коштів);
2) статтю чи тези доповіді в електронному вигляді, яка має бути оформлена згідно з
Вимогами ВАК України до наукових публікацій)
Усі матеріали надсилати на адресу: el.dep.conf@gmail.com у такому форматі:
1) файл з назвою «Прізвище автора – стаття», (наприклад, Василенко К. Ю. – стаття.doc),
що містить статтю;
2) файл з назвою «Прізвище автора – заявка, (наприклад, Василенко К. Ю. – заявка.doc),
див. зразок
3) у разі наявності у статті схем, таблиць, складних рисунків, файл (або файли) з
відповідними ілюстраціями з назвою «Прізвище автора – Схема 1/ Рисунок 1»
(наприклад, Петренко С.А. – Рисунок 1.jpg/bmp)
4) відсканована копія (або фотокопія) квитанції про оплату вартості публікації та
оргвнеску. Назва файлу, наприклад, «Петренко С.А._оплата».
5) за потреби - додаткові шрифти або транскрипційні знаки (якщо такі наявні в тексті статті).
Можлива публікація статті у Віснику Житомирського державного університету імені Івана
Франка (входить до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт) чи тез доповідей у збірці матеріалів конференції.
Після проведення конференції передбачається розсилка матеріалів у місячний термін
Кошти для опублікування статті разом з оргвнеском просимо пересилати банківським
переказом на реквізити:

Реквізити для безготівкового поповнення карткового рахунку через «Приватбанк»
У ГРИВНЯХ:
Призначення платежу – поповнення карткового рахунку № 5168757286114741
Зорницькій Ірині Валеріївні
Отримувач : КФ КБ «ПРИВАТБАНК»
КОД ОКПО: 14360570
Рахунок: 29244825509100
МФО: 305299
призначення платежу: № картки: 5168757286114741
ПІБ отримувача: ЗОРНИЦЬКА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
У ДОЛЛАРАХ США:
BENEFICIARY: ZORNYTSKA IRYNA
IBAN: UA 693052990005168757286114444
ACCOUNT: 5168757286114444
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, SWIFTCODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK, SWIFTCODE: CHASUS33
CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080
Оргкомітет:
Зорницька Ірина Валеріївна – avaramira@yandex.ru тел.: (093)7984207
Хорошун Ольга Олександрівна – olga_khoroshun@mail.ru; тел.: (097)6488676; (063)0234467

Правила оформлення тез

 обсяг тез –до 3 сторінок;
 мова тез – українська, російська, англійська, німецька, польська;
 шрифт – Times New Roman, кегль (розмір букв) – 14; інтервал – 1;
 абзац – 1 см; поля з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються;
 НАЗВА по центру великими літерами, над назвою праворуч – ініціали, прізвище,
під ними – назва міста; після назви – текст. Посилання в тексті наводяться у квадратних
дужках із зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури та номеру
сторінки: [3, c. 37 – 38]. Після тексту: ЛІТЕРАТУРА (за алфавітом) оформлюється
відповідно до чинних вимог; текст набирається без перенесень.
Матеріали, що не відповідають зазначеним вище правилам оформлення, прийматися до
друку не будуть. Автор має отримати підтвердження прийняття матеріалів до друку з боку
оргкомітету.
Матеріали, що подаються, повинні бути грамотно оформлені (автор несе за це
відповідальність) – як орфографічно, так і пунктуаційно. За достовірність фактів, цитат,
імен, назв та інших відомостей відповідають автори.
Правила оформлення статті
- Мова статті – українська, англійська, російська та польська.
- Обсяг статті – від 0,5 до 0,8 др. арк. (4-10 сторінок).
-Технічні параметри: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
-Текст повинен бути виконаним стилем Звичайний. Параметри абзацу: перший рядок –
відступ 0,5 мм, відступи зліва і справа 0 мм, інтервал між рядками одинарний, інтервал між
абзацами – 0 мм.
-Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів.
Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та
підкресленням. Бажано уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами.
Назву статті не допускається набирати лише великими літерами. Необхідно

використовувати прямі лапки ""(Вставка: символ). При наборі тексту потрібно розрізняти
символи дефісу (-) та тире (–). Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню
"Таблиця".
- Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною
(якщо інше не передбачено даними правилами).
Матеріали розташовуються у такій послідовності:
– індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням за лівим краєм);
– ініціали та прізвище автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм);
– вчене звання, вчений ступінь або посада (окремий абзац з вирівнюванням за правим
краєм);
– місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Усі дані про місце роботи беруться у
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм;
– персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм);
– назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого
рядка з вирівнюванням по центру);
– анотація статті (не менше 9 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища
автора (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру) з ключовими словами після
анотації з абзацу;
– текст статті;
– бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер
джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки
розділяються двокрапкою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6: 35],
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
8) список використаних джерел та літератури (обов’язково) (напівжирний шрифт, великі
літери, окремий абзац з вирівнюванням по центру, не більше двадцяти джерел).
Бібліографічні джерела, оформлені із дотриманням стандартів ВАК України,
наводяться у порядку цитування.
Зверніть увагу! Cписок використаних джерел та літератури дублюється латиницею
наступним чином: після заголовку REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
розташовується список, у якому вся інформація транслітерується, а назва джерела додатково
перекладається англійською мовою та розміщується після транслітерованої назви в
квадратних дужках:
Приклад оформлення списку використаних джерел та літератури.
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9) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_______2015 р
(окремий абзац, вирівнювання по лівому краю);
10) анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та
назвою статті (напівжирний шрифт, курсив, вирівнювання по центру).
Анотація російською мовою – 6 рядків, анотація англійською мовою – 600-800 знаків з
урахуванням пробілів (7-8 рядків). Анотації подаються окремими абзацами, курсивом,
вирівнювання по центру, за наступним планом: постановка проблеми, матеріал дослідження
та його методи, виклад результатів, висновки, ключові слова з абзацу; для статей російською
та польською мовами додатково прізвище автора, назва статті, анотація мовою оригіналу з
ключовими словами ідентична українській.
При написанні статей необхідно враховувати Постанову 15.01.2003 N 7-05/1
Президії ВАК "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до
переліків ВАК України". До друку приймаються лише статті, в яких присутні наступні
необхідні елементи: постановка проблеми у її загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними задачами; аналіз досліджень і публікацій останніх років, на які
спирається автор і в яких започатковано вирішення визначеної проблеми; виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання
мети статті; викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Дотримання всіх зазначених вимог обов'язкове. Статті, що не відповідають вимогам,
відхиляються; кошти повертаються поштовим переказом за рахунок автора. Інформацію про
підтвердження прийняття матеріалу до друку ви отримаєте по електронній пошті.
Для участі у конференції необхідно вислати до 25 травня 2015 року:
 заявку для участі, яка повинна містити назву теми, відомості про автора (прізвище, ім’я
по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон,
адреса електронної пошти);
 роздрук тексту тез або статті та відповідну електронну версію (диск CD-R/RW, текстовий
редактор Word), оформлені відповідно до вимог та рецензію наукового керівника/фахівця з
відповідної сфери досліджень (для учасників без наукового ступеня);
 квитанцію про грошовий переказ коштів (відповідно до кількості сторінок та оргвитрат);
 конверт з маркою і заповненою зворотною адресою.
Фінансові умови:
 організаційний внесок 100 грн. (включає друк програми конференції і поштову
розсилку матеріалів);
 оплата за публікацію тез із розрахунку 40 грн/ 3USD за 1 сторінку;
 оплата за публікацію статті із розрахунку 90 грн/ / 3USD за 1 сторінку;
 публікація
статей
докторів
філологічних
наук
без
співавторства
безкоштовна.

