
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

 

Шановні колеги і здобувачі вищої та середньої спеціальної освіти! 

Кафедра української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького запрошує Вас взяти участь  

у І Всеукраїнській заочній науково-практичній Інтернет-конференції 

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»,  

яка відбудеться 27 листопада 2020 року  

 

Метою конференції  є спільне осягнення проблем розвитку українського 

літературного контенту на сучасних вітчизняних і світових теренах;  пошук 

інноваційних методик у галузі шкільного навчання мови та літератури, викладання 

філологічних дисциплін у закладах вищої освіти. 

 

Напрями конференції: 

1. Сучасний український літературний процес: «тут і тепер», «що далі?»  

2. Фольклор і література: точки сучасного дотику, перспективи взаємодії. 

3. Український літературний твір на світових теренах (компаративні студії). 

4. Архітектоніка й стиль прозового твору. 

5. Комунікативні аспекти української літературної творчості. 

6. Мовно-стильові аспекти художнього тексту. 

7. Українська мова і література у закладах середньої і вищої освіти: традиції і 

новаторство. 

 Учасники конференції  можуть запропонувати й інші напрями для обговорення. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Форма участі: заочна. 

За результатами участі в конференції учасники отримають електронні 

сертифікати та збірники тез конференції (у форматі pdf). Матеріали конференції і 

сертифікати будуть надіслані учасникам конференції  до 07 грудня 2020 року. 

 

УМОВИ УЧАСТІ  

Для участі в конференції просимо до 20 листопада 2020 року надіслати заявку 

учасника, тези доповіді та копію квитанції про сплату грошового внеску, який буде 

використано на технічне оформлення матеріалів, підготовку програми, електронного 

збірника і сертифікатів. Сума внеску становить 150 грн. Для докторів наук публікація 

матеріалів (без співавторів) – безкоштовна. 

  

Усі матеріали слід надсилати на електронну адресу: Огульчанська Оксана 

Анатоліївна  oksanaogulchanska10@ukr.net   

 

mailto:oksanaogulchanska10@ukr.net


          Реквізити для сплати: 

ПАТ КБ “Приватбанк” 

Поповнення карткового рахунку № 5168757323701385  Огульчанська 

Оксана Анатоліївна  

Місце проведення конференції: м. Мелітополь, вул. М. Грушевського 24, 

філологічний факультет, ауд. 169 

Початок роботи конференції – 09:00 

 

Вимоги до публікації тез: 

1. Просимо звернути увагу на те, що тези буде перевірено на академічну 

доброчесність (антиплагіат).  

2. Обсяг – від 3 до 5 сторінок. Вимоги стандарту: папір формату А 4, шрифт 

набору Times New Roman Cyr, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.5, усі поля – 2 cм. 

Сторінки без нумерації. Абзацний відступ – 1,25 cм, відступи зліва і справа – 0 мм. 

Текст набирати без переносів; вирівнювати «по ширині»; використовувати лише такі 

лапки: «»; розрізняти символи дефісу (-) та тире (–). 

Підтвердженням реєстрації та отримання матеріалів є  повідомлення на e-

mail про їх отримання упродовж 3 днів. У разі відсутності такого повідомлення 

просимо продублювати інформацію. 

3. Матеріали розташовувати в такій послідовності: 

3.1. Напрям конференції (вирівнювання по лівому краю, звичайний напівжирний 

шрифт); 

3.2. Прізвище та ініціали автора / авторів (вирівнювання по центру, звичайний 

напівжирний шрифт); 

3.3. Науковий ступінь, вчене звання / вказівка на статус навчання (вирівнювання по 

центру, курсив, без напівжирного шрифту); 

3.4. Місце роботи / навчання: повна назва установи, населеного пункту, якщо його 

назва не входить до складу назви установи (вирівнювання по центру, курсив, без 

напівжирного шрифту); 

3.5. Для здобувачів вищої / середньої спеціальної освіти – прізвище, ініціали, науковий 

ступінь та вчене звання наукового керівника  (вирівнювання по центру, курсив, без 

напівжирного шрифту; Науковий керівник: ……); 

3.6.Заголовок (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів 

першого рядка з вирівнюванням по центру); 

3.7. Через один рядок – основний текст;  

3.8. Бібліографічні посилання брати у квадратні дужки [2, c. 89]; кілька джерел у 

посиланні відокремлювати крапкою з комою [2; 4; 5]. 

3.9. Через один рядок після тексту тез – список використаних джерел. Друкувати в 

алфавітному порядку і оформлювати згідно з  ДСТУ 8302:2015 (вирівнювання по 

центру, звичайний напівжирний шрифт). 

  

Відповіді на питання Ви можете отримати за телефонами організаторів 

конференції: 

+380673179787 (тел., Viber, Telegram) – ст. викл., канд. філолог. наук Огульчанська 

Оксана Анатоліївна; 

+380682149754 – доцент, канд. пед. наук Зотова Валентина Георгіївна;    

+3380963212292 – доцент, канд. філолог. наук Копєйцева Людмила Петрівна. 



ЗАЯВКА 

на участь 

у І Всеукраїнській заочній науково-практичній Інтернет-конференції 

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»  

(27 листопада 2020 р.) 
 

 

 

Прізвище ім’я по батькові (повністю)  

Науковий ступінь  

Вчене звання   

Місце роботи чи навчання (вказати курс, 

факультет, ПІБ наукового керівника) 

 

Номер напряму конференції  

Тема доповіді  

E-mail  

Контактний телефон   

 

  


