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Запрошуємо до участі 
у Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції 

з міжнародною участю 
 

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  
В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ», 

 

яка відбудеться 26 березня 2021 року 
 

Напрями роботи конференції: 
1. Поетика літературного твору. 
2. Актуальні проблеми літературознавства і літературної критики. 
3. Мовні особливості художніх текстів. 
4. Художні проєкції соціокультурних феноменів у літературному тексті. 
5. Актуальні проблеми методики навчання української мови та української і зарубіжної 

літератури.  
6. Використання інформаційний технологій у філології. 

 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
 
Для участі в конференції необхідно до 25 березня 2021 року надіслати на електронну 

адресу ukrkonf@gmail.com такі матеріали:  
1) заявку на участь у конференції за поданою нижче формою; 
2) публікацію. 
Документи надсилати двома файлами (стаття та заявка), напр.: Іванов МІ_стаття.docx, 

Іванов МІ_заявка.docx. 
 
Підтвердженням реєстрації поданих матеріалів є електронне повідомлення про їх 

отримання впродовж 3 днів. У разі відсутності такого повідомлення просимо продублювати 
інформацію. Оргкомітет здійснює внутрішнє рецензування статей та перевірку на наявність 
плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. 

 
Організаційний внесок становить 120 грн. і передбачає підготовку електронних версій 

збірника наукових праць «Українські студії в європейському контексті» (№3, 2021), програми 
конференції та сертифіката учасника. Матеріали будуть надіслані на e-mail автора та розміщені на 
сайті http://obrii.org.ua/usec/ упродовж трьох тижнів після завершення конференції. 

Для докторів наук участь у конференції безкоштовна. 
 
Реквізити для сплати: 
ПАТ КБ “Приватбанк”. 
Поповнення карткового рахунку № 5168 7573 6584 8714 
Шарова Тетяна Михайлівна 
 
Для довідок:  
Голова організаційного комітету – Шарова Тетяна Михайлівна, к.філол.н., доцент, 

завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, тел.: 097 73 88 355 
Секретар організаційного комітету – Землянська Аліна Вікторівна, к.філол.н., доцент 

кафедри української і зарубіжної літератури, тел.: 097 533 89 75   



Вимоги до оформлення статті: 
Електронний варіант статті (від 5 сторінок) повинен бути підготовлений у форматі MS 

Word; розмір сторінки А4; параметри сторінки – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25 см; 
шрифт – Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині.  

Структура статті: 
–  прізвище та ініціали автора (авторів) – жирним шрифтом, кегль 14; вгорі праворуч; 
– науковий ступінь (повністю), вчене звання, посада автора (авторів) – звичайним 

шрифтом, справа, кегль 14, без виділення;  
– місце роботи / навчання (офіційна назва установи в називному відмінку) – звичайним 

шрифтом, справа, кегль 14, без виділення;  
– назва статті – через рядок, великими літерами, жирним шрифтом, по центру, кегль 14; 
– анотація (3-5 рядків, письмівкою) та ключові слова (5-7 слів) українською мовою; 
– ПІБ автора, назва статті, анотація (3-5 рядків, письмівкою) та ключові слова (5-7 слів) 

англійською мовою; 
– основний текст статті; 
– література – письмівкою, з вирівнюванням по центру. З нового рядку подається список 

використаної літератури в алфавітному порядку, оформлений відповідно до держстандарту 
України (ДСТУ 8302:2015). Посилання на джерела у тексті подавати за зразком [2, с. 45], [13; 47; 
69]. 

 
Приклад оформлення статті: 
 

Іванов А.М. 
кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови і літератури 
Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 
 

НАЗВА СТАТТІ 
 

       Анотація (3-5 рядків) 
      Ключові слова: (5-7 слів) 

 
Ivanov A. Title. Аbstract (3-5 lines) 
Key words: (5-7 words) 

 
    Текст 

 
Література 

 
Відповідальність за зміст публікації несуть автори. Редакційна колегія залишає за собою 

право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці збірника, оформлені з 
істотними технічними помилками. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Заявка 
на участь у Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції  

з міжнародною участю 
 

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ» 
 
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  
Науковий ступінь  
Учене звання  
Місце роботи чи навчання (повна назва організації чи 
освітнього закладу) 

 

Посада (курс, факультет)  
e-mail  
Контактний телефон  
Тема доповіді  

 
 


