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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Українознавчий вимір творчості Тараса Шевченка», яка відбудеться 5 березня 
2014 року. 

 
Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій, культурну 

програму. 
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
1. Національна ідея у творчості Т. Шевченка 
2. Проблема національного виховання і доробок Т. Шевченка 
3. Фольклорні мотиви у творчості Т. Шевченка 
4. Постать героя-борця в поезії Т. Шевченка 
5. Тендерні аспекти Шевченкової творчості 
6. Національно-мовні концепти Шевченкової спадщини 
7. Нове прочитання творчості Т. Шевченка в навчальних закладах 
різних типів 

Робочі мови конференції: всі слов’янські, англійська, німецька, французька. 
Для  участі у конференції просимо надіслати до 31 січня 2014 року такі матеріали: 

– заявку на участь у конференції (бланк заяви додаємо); 
– конверт із маркою та заповненою зворотною адресою (для офіційного 
запрошення та додаткової інформації); 
– статтю (обсяг 6–12 сторінок) оформлену згідно з вимогами ВАКу 
України в електронному вигляді та один роздрукований примірник 
тексту.  

 
Статті будуть опубліковані в збірнику наукових праць (оплата за друк статті (20 грн. 

за сторінку) та оргвнесок (100 грн.) – при реєстрації). 
Одноосібні матеріали докторів наук друкуватимуть безкоштовно. 
Проїзд, проживання, харчування – за рахунок учасників. 
Учасникам, які не мають наукового ступеня, потрібно надіслати витяг із протоколу 

кафедри про рекомендацію статті до друку або рецензію наукового керівника.  
Кошти (поштовим переказом) та матеріали для участі в конференції просимо 

надсилати за адресою: кафедра української літератури та українознавства, УДПУ, 
вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаської області, Україна. 

Електронний варіант статті та заявку надсилати на адресу: lab-314@mail.ru 
Телефони для довідок: 
(+380930569731) (Сніцар Ірина Василівна) 



(+380986383727) (Антонова Оксана Ярославівна) 
Правила оформлення статті: 
Обсяг статті – 6–12 сторінок. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, 

абзацний відступ – 1, поля – верхнє, нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт – 
Тimes New Roman. 

Вимоги до оформлення статті:  
Текст друкувати без переносів. 
Сторінки рукопису нумерувати олівцем на звороті. 
Перший рядок: у правому куті друкувати ім’я і прізвище автора, місто, країну 

напівжирними літерами. Другий рядок: у лівому куті – шифр УДК (звичайний шрифт). 
Третій рядок – назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через рядок 
курсивом подати анотацію мовою статті (до 6 рядків). Наступний рядок  – ключові слова 
(шрифт – курсив). 

Через один рядок після анотації подати основний текст статті (вирівнювати за 
шириною). Ілюстративний матеріал друкувати курсивом. Посилання в тексті оформляти за 
допомогою квадратних дужок  із вказівкою номера цитованої праці в списку літератури та 
через кому номера сторінки, наприклад: [5, 24]. Потрібно розрізняти тире (–) і дефіс (-). 
Скорочення на зразок та ін., і т. д., ХХ ст., ініціали при прізвищах (напр., І. Я. Франко). 
Скорочення на зразок 90-ті, 5-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш  
Ctrl + Shift + дефіс). 

Список літератури подавати за алфавітом (відповідно до останніх вимог – Бюлетень 
ВАК України. – 2009. – № 5). Назву ЛІТЕРАТУРА друкувати через один рядок після 
основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). Окремими списками подавати 
ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Через рядок після списку літератури подати анотацію англійською мовою (до 6 
рядків, шрифт звичайний), що включає: ім’я та прізвище автора (авторів), назву статті, текст 
анотації, ключові слова. 

Окремим файлом подати відомості про автора та заявку на участь у конференції за 
зразком:  

 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________ 
Науковий ступінь______________________________________________________ 
Вчене звання__________________________________________________________ 
Посада________________________________________________________________ 
Організація____________________________________________________________ 
Адреса________________________________________________________________ 
Телефони______________________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________ 
  

Порушення вимог публікації статей виключають їх розгляд редколегією наукового 
збірника. 



ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Українознавчий вимір творчості Тараса Шевченка»  
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________ 

2. Науковий ступінь _________________________________________________ 

3. Вчене звання _____________________________________________________ 

4. Посада ___________________________________________________________ 

5. Організація _______________________________________________________ 

6. Адреса ___________________________________________________________ 

7. Телефони ________________________________________________________ 

8. E-mail ___________________________________________________________ 

9. Форма участі в конференції (виступ з доповіддю, повідомленням, презентація) 

____________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Тема доповіді / повідомлення _______________________________________ 

Потреба у житлі: гуртожиток -             , готель -    


