Задля участі в роботі Міжнародного круглого столу до 201-ї річниці
від дня народження Тараса Шевченка просимо до 28 лютого подати
заповнену трьома мовами (українською, англійською, російською) анкету:
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3.
4.
5.
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10.
11.
12.

АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище ______________________________________________________________
Ім’я ____________________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________________
Науковий ступінь _________________________________________________________
Вчене звання ____________________________________________________________
Місце роботи, країна, місто________________________________________________
Посада__________________________________________________________________
Коло наукових інтересів __________________________________________________
Назва доповіді ___________________________________________________________
Адреса для листування __________________________________________________
Контактний телефон _____________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________

APPLICATION OF PARTICIPANT
1. Author’s / Authors’ name(s), surname(s): __________________________________________
2. Scientific degree______________________________________________________________
3. Scientific title_________________________________________________________________
4. Place of work, city, country _____________________________________________________
5. Position_____________________________________________________________________
6. Research interests_____________________________________________________________
7. Topic of report (speech)________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Address_____________________________________________________________________
9. Contact phone________________________________________________________________
10. E-mail______________________________________________________________________
АНКЕТА УЧАСТНИКА
1. Фамилия ___________________________________________________________________
2. Имя________________________________________________________________________
3. Отчество ___________________________________________________________________
4. Ученая степень______________________________________________________________
5. Ученое звание_______________________________________________________________
6. Место работы, страна, город__________________________________________________
7. Должность________________________________________________________________
8. Сфера научных интересов ___________________________________________________
9. Тема доклада ______________________________________________________________
10.
Корреспондентский почтовый адрес_______________________________________
11.
Контактный телефон ____________________________________________________
12.
E-mail __________________________________________________________________

Вимоги до оформлення статей у «Шевченківські студії»
(Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2410-4094):

1. Текстовий редактор MS Word будь-якої версії, форма А4 (книжковий формат);
параметри сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman, абзацний відступ 1,25
см, інтервал одинарний, розмір шрифту основного тексту – 14; угорі першої сторінки (в
правому кутку) УДК; у лівому кутку українською, російською та англійською мовами –
прізвище, ім’я, по батькові автора чи авторів повністю, повна назва організації – місця
роботи в називному відмінку, країна, місто. Якщо всі автори працюють в одному закладі,
то можна не вказувати місце роботи кожного окремо; через рядок подається
українською, російською та англійською мовами: заголовок (великими літерами в центрі
сторінки); анотації та ключові слова (не менше 4-х слів) українською, російською та
англійською (для авторів з України), російською та англійською мовами (для авторів з
інших країн та СНД) (розмір шрифту – 12, курсив). Ключові слова відокремлюються один
від одного крапкою з комою; через рядок – основний текст статті.
2. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми
у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич ними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми
і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
3. Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки. При посиланні у
тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури: [8].
Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються
крапкою з комою: *1; 3+. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в парних
лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються.
Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації – від 15-20 тис. друкованих
знаків (7-10 сторінок, але не більше 12 сторінок). Матеріали менше 15 тис. знаків
редколегією не розглядатимуться.
4. У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список
літератури (заголовок – Список літератури), на яку посилається автор. Спершу література –
кириличним алфавітом, потім – латинським.
Оформлення бібліографічного опису здійснюється українськими авторами згідно
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і
відповідної постанови ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).
Статті (прохання файл називати прізвищем першого автора англійською мовою)
надсилати на електронну адресу: shevchenko.center@gmail.ru не пізніше 30 березня або
надавати під час реєстрації на електронному носії.
Без дотримання зазначених вимог статті до друку не приймаються. Статті
повністю друкуються в авторській редакції, автори несуть відповідальність за
достовірність і правильність поданого матеріалу.

Проживання, харчування учасників Міжнародного круглого столу і
публікація матеріалів – за рахунок оргкомітетів.
З усіх питань, пов’язаних з участю в Міжнародному круглому столі до
201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, звертатись до
Сліпушко Оксани Миколаївни 067 7676449;
Данильченко Оксани Юріївни 098 7694290; 066 8487931;
Шаповалової Анни Олександрівни 066 8094625
або E-mail: shevchenko.center@gmail.com
Чекаємо на Вашу співпрацю!

