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Шановні колеги!
Запрошуємо вас узяти участь у Всеукраїнській науковій конференції з іноземною
участю до 150-річчя Агатангела Кримського «Ідентичність. Дискурс. Імагологія», що
відбудеться 15 квітня 2021 року на базі Національного університету «Острозька академія».
Роботу конференції заплановано за такими напрямами:
• художня творчість Агатангела Кримського: тексти і контексти;
• орієнтальний дискурс у поезії та малій прозі письменника;
• внесок Агатангела Кримського у здобутки перекладної літератури в Україні;
• творчі взаємини Лесі Українки й Агатангела Кримського та модерні шукання
літературного покоління кінця ХІХ – початку ХХ сторіч;
• проблеми ідентичності в художній словесності ХХ століття;
• імагологічний простір української літератури: сучасні дослідження та дискусії;
• сучасні напрями і тенденції інтерпретації художнього тексту;
• кримські студії Агатангела Кримського та сходознавча спадщина науковця;
• історична еволюція волинського тексту в українському письменстві;
• роль острозького культурно-освітнього центру у формуванні українських письменників;
• проблеми сучасного українського мовознавства у світлі праць Агатангела Кримського;
• аналіз тексту в лінгвостилістичному й лінгводидактичному аспектах.
Передбачено публікацію тез доповідей в електронному збірнику.
Учасники конференції отримають сертифікати.
Учасники матимуть змогу опублікувати матеріали (статті) в колективній монографії,
присвяченій вшануванню Агатангела Кримського.
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Формат проведення – онлайн.
Реченці.
Файли з заявкою на участь і тези – до 1 квітня 2021 року.
Тексти статей для публікації в колективній монографії – до 1 травня 2021 року.
Організаційний внесок – 150 грн.
Оплата за статтю загальним обсягом від 0,5 до 1 друк. арк. – 500 грн (одноосібні
статті докторів наук будуть опубліковані безкоштовно).
Присвоєння індексу DOI – 50 грн.

Вимоги до змісту й технічного оформлення тексту статті:
До друку буде прийнято статті, що відповідають тематиці монографії і які автор/автори
не публікували раніше. Відповідно до чинних вимог наукова стаття має містити такі
обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими й практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання проблеми й на які опирається автор; виокремлення не вирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю; формування цілей статті
(постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки дослідження й перспективи подальших розвідок у
цьому напрямі.
У першому рядку статті посередині потрібно вказати ім’я та прізвище автора
українською мовою. У наступному рядку – науковий ступінь, посаду, назву закладу
освіти/місце роботи (вирівнювання по центру, курсивом, Times New Roman, розмір – 14 пт).
Далі зазначити назву статті (вирівнювання по центру, великими літерами жирним шрифтом,
Times New Roman, розмір – 14 пт).
Текст набирати в текстовому редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, розмір –
14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25 см. Вирівнювання – по ширині.
Розміри полів: ліве – 25 мм; праве, верхнє, нижнє – 20 мм. У тексті не допускати
вирівнювання пропусками (для цього використовувати параметри абзацу).
Чітко розрізняти тире (–) і дефіс (-). Граничні розміри таблиць і малюнків у тексті –
104×170 мм2, назву таблиці розміщувати над нею. Мінімальний розмір шрифту таблиць –
8 пт. Файл зберігати у форматах rtf, doc, docx.
Покликання на використані в тексті джерела робити за зразком: [2, с. 364], де перше
число – номер джерела в списку використаної літератури, число після коми – номер сторінки.
Декілька джерел відділяти крапкою з комою [1; 4; 6].
Після тексту статті через один рядок подати список використаних джерел. Слово
Література друкувати напівжирними літерами посередині. Список використаних джерел і
літератури оформляти за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.
Завершувати матеріали повинні анотації з визначеними ключовими словами. Обсяг
анотації українською мовою – не менше 80 слів (шрифт звичайний, Times New Roman, 14 пт).
Анотацію англійською мовою розпочинає ім’я і прізвище автора (вирівнювання по
центру), науковий ступінь, посада та місце роботи (наступний рядок, вирівнювання по
центру, курсивом, Times New Roman, 14 пт), назва статті (наступний рядок, вирівнювання по
центру, великі літери, Times New Roman, 14 пт). У наступних абзацах подати власне текст
анотації англійською мовою (не менше 200 слів) і ключові слова (шрифт звичайний, Times
New Roman, 14 пт).
Для учасників конференції без наукового ступеня обов’язкова рецензія наукового
керівника.
Усі статті буде перевірено на наявність плагіату за допомогою програми Unicheck, а
результати перевірки надіслано авторам індивідуально.
Статті, що не будуть відповідати зазначеним вимогам, а також унікальність
яких становитиме менше 70%, редколегія повертатиме на допрацювання.
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Вимоги до тез доповідей:
Текст набирати в текстовому редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, розмір –
14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25 см. Вирівнювання – по ширині.
Розміри полів: ліве – 25 мм; праве, верхнє, нижнє – 20 мм. У тексті не допускати
вирівнювання пропусками (для цього використовувати параметри абзацу).
Обсяг тексту – 2–4 сторінки формату А4.
Чітко розрізнювати тире (–) і дефіс (-). Граничні розміри таблиць та малюнків у
тексті – 104×170 мм2, назву таблиці розміщувати над нею. Мінімальний розмір шрифту
таблиць – 8 пт. Файл зберігати у форматах rtf, doc, docx.
У першому рядку (у лівому куті) перед прізвищем автора подати курсивом шифр УДК.
У другому рядку в правому куті – прізвище й ініціали автора, у наступному – науковий
ступінь, посаду, назву закладу освіти (місце роботи), назву міста, електронну пошту.
Зазначити назву статті українською мовою (вирівнювання по центру, великі літери, жирний
шрифт, Times New Roman, розмір – 14 пт).
Покликання на використані в тексті джерела робити за зразком: [2, с. 364], де перше
число – номер джерела в списку використаної літератури, число після коми – номер сторінки.
Декілька джерел відділяти крапкою з комою [1; 4; 6].
Після тексту статті через один рядок подати список використаних джерел. Слово
Література друкувати напівжирними літерами ліворуч. Список використаних джерел
оформляти за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.
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