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Шановні колеги!
22 жовтня 2020 р. у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана
Огієнка відбудеться ІІ Всеукраїнська наукова конференція
«ТРАДИЦІЇ ІВАНА ОГІЄНКА У СВІТЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ »

Наукова проблематика конференції:
1.
Іван Огієнко як письменник, літературознавець, публіцист, перекладач.
2.
Мовознавчі студії Івана Огієнка.
3.
Духовні виміри життєтворчості Івана Огієнка. Біблієзнавчі студії.
4.
Науково-педагогічна діяльність Івана Огієнка в контексті українського національного
відродження.
5.
Іван Огієнко і Кам’янець-Подільський державний український університет.
6.
Філософські та культурологічні аспекти наукового доробку Івана Огієнка.
7.
Література Поділля у контексті світової класики.
Матеріали конференції публікуватимуться у збірнику «Іван Огієнко і сучасна наука та
освіта. Серія філологічна», проіндексованому у міжнародних наукометричних базах Index
Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR.
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська та всі слов’янські.
Під час роботи конференції планується виголошення публічної лекції із циклу щорічних лекцій
пам’яті Івана Огієнка « «Спалитися в безупиннім життю…»: пасіонарна енергетика слова і
чину Юрія Липи» у прочитанні професорки Ізмаїльського державного гуманітарного
університету Галини Райбедюк.
Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 15 жовтня 2020 р.
заявку, в якій вказати тему, інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і
вчене звання, місце роботи, телефон) і текст доповіді обсягом 10-18 повних сторінок. Для
учасників конференції без ученого ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника.
Організаційний внесок – 200 грн.
.
Оплата оргвнеску здійснюється після схвалення матеріалів до друку (про що авторам буде
повідомлено додатково до 20 жовтня 2020 р.)
– поштовим переказом на адресу: Джурбій Тетяна Олександрівна, кафедра історії
української літератури та компаративістики, факультет української філології та журналістики
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, буд. 61, м.
Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32302
– банківською карткою, реквізити якої будуть повідомлені в особистому електронному
листі.
Вимоги до авторських рукописів:
 До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.
 Виклад матеріалу повинен бути науковим, чітким, без повторень з урахуванням чинних
норм академічної доброчесності. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів.
Статті, оформлення яких не відповідає вимогам, до друку не приймаються або надсилаються

авторові на доопрацювання.
 Обсяг статті – 10-18 сторінок.
 Аспіранти, магістранти, студенти закладів вищої освіти та викладачі без наукових ступенів
до рукопису додають рецензію наукового керівника.
Вимоги до змісту та
технічного оформлення тексту статті:
•
Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:
–
постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями;
–
аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і
на які спирається автор;
–
виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми;
–
формулювання мети статті (постановка завдання);
–
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
–
висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.
•
У першому рядку перед прізвищем автора в лівому кутку подається шифр УДК
(звичайним шрифтом). Індекс УДК визначає автор.
•
Наступний абзац – ім’я та прізвище автора (авторів), другий рядок – номер ORCID
(визначає сам автор – http://orcid.org/), науковий ступінь і вчене звання.
•
З нового рядка – навчальний заклад чи установа, де працює автор.
•
Наступний абзац – назва статті великими літерами, далі анотація (250-300 знаків) та
ключові слова (5-10) українською мовою, наступний абзац – текст.
•
Текст набирається шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 пт, міжрядковий
інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.
•
У тексті не допускається вирівнювання пропусками.
•
Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш
Ctrl+Shift+Пробіл).
•
Покликання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, с. 364; 5, с. 127; 7–9],
де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому,
декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.
•
За необхідності примітки (коментарі) до тексту оформляти так: у тексті за допомогою
функції «Верхній індекс» ставиться порядковий номер примітки (напр.: ...1 ...2), а після тексту
статті (до «Списку використаних джерел і літератури») із заголовком «Примітки» (у центрі)
наскрізною нумерацією подається текст примітки.
•
Після тексту статті (приміток) у центрі подається заголовок «Список використаних
джерел і літератури» та в алфавітному порядку наводяться використані джерела (спочатку
«кирилицею», потім «латиницею» – «References»). Список використаних джерел і літератури
оформлюється за вимогами Національного стандарту України: ДСТУ 9302:2015 (Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ :
ДП «УкрНДНЦ», 2106).
•
У списку необхідно розрізняти тире та дефіс.
Після «Списку використаних джерел і літератури» подається анотація англійською мовою
(1800-2000 знаків) із зазначенням імен і прізвищ авторів, назви статті та ключових слів:
«Summary», «Key words» (5-10 слів). Якщо мова статті англійська, то анотація після «Списку
використаних джерел і літератури» подається українською мовою.
Увага! Статті з використанням комп’ютерного перекладу англійського тексту анотацій
і ключових слів до друку не приймаються.
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