МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Шановні колеги!
Запрошуємо до участі в Міжнародній науковій конференції «Перетин мов і
літератур у загальноєвропейському контексті», яка відбудеться 18-20 квітня
2018 року на базі кафедри слов'янської філології та світової літератури
ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Конференція присвячена
90-річчю від дня народження письменника, публіциста Фелікса Кривіна.

Напрямки роботи конференції охоплюють мовознавчі та
літературознавчі проблеми:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Історія мови. Компаративістика. Текстологія.
Зіставна лінгвістика та переклад.
Мова художніх творів.
Російська мова як іноземна.
Когнітивна лінгвістика.
Методика викладання лінгвістичних та літературознавчих дисциплін у школі
та вищому навчальному закладі.

7. Компаративні виміри в літературі: теорія та практика дослідження.

8. Література, міфологія, фольклор.
9. Поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.

.
У рамках конференції відбудеться засідання Круглого столу, присвячене
дослідженню творчості Ф. Кривіна:
➢ Жанрове та стильове розмаїття творчості Ф. Кривіна.
➢ Філософія, історія, фольклор, міфологія, гра в художньому
письменника.
➢ Ф. Кривін як гуморист і сатирик.
➢ Розважай і навчай, – естетика дитячої творчості письменника.

світі

Учасники конференції можуть представити дослідження архівної,
письменницької, публіцистичної спадщини Ф. Кривіна за іншими науковими
спрямуваннями.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, словацька.,
чеська.
Статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових
праць
“Науковий
вісник
Ужгородського
університету.
Серія:

Філологія”, включеному до Переліку наукових фахових видань України за
№ 896 (наказ МОН України № 515 від 16.05. 2016 р.).
Регламент роботи конференції:
18.04.2018 р. – реєстрація учасників, відкриття конференції, пленарне засідання,
секційні засідання;
19.04.2018 р. – секційні засідання. Засідання Круглого столу.
Заключне пленарне засідання
20.04.2018 р. – культурна програма; від’їзд учасників конференції.
Для участі в конференції необхідно до 20 лютого 2018 року надіслати на
електронну адресу kaf-ruslang@uzhnu.edu.ua наступне:
•
•
•

анкету (Додаток 1);
заявку на участь у конференції;
копію чека про оплату організаційного внеску (250 грн.), який включає в
себе витрати на видання програми конференції, сертифіката учасника,
технічне та інформаційне забезпечення заходу.

Про включення теми доповіді до програми конференції та статті до
збірника «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія»
учасники будуть повідомлені до 20 березня 2018 року. Оплата публікації та
оргвнеску здійснюється після схвалення матеріалів до друку.
Статті докторів наук друкуються безкоштовно.
Організаційний внесок (200 грн.) та оплата публікації статті (40 гривень за
сторінку) сплачуються на рахунок у Приватбанку 5168 7420 2477 2158 на
картку Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: Філологія.
Для учасників, які не мають наукового ступеня, необхідно представити
рецензію наукового керівника.

Вимоги до оформлення публікації:
•
•
•
•
•

текст оформляється в редакторі Word 2003 (Times New Roman, 14 pt, інтервал 1,5;
абзацний відступ – 1, 2),усі поля 2 см;
інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку.
ім’я та прізвище автора вгорі з правого боку сторінки (через рядок від
УДК) напівжирними літерами, у дужках звичайним курсивом назва міста, де працює
автор;
відцентрована назва статті друкується напівжирними великими літерами;

•
•
•
•

під назвою статті анотація українською мовою реферативного змісту (2 абзаци),
а також ключові слова (5-7 термінів);
у тексті посилання подається у квадратних дужках, де перше число вказує номер
посилання, а друге – сторінку джерела, звідки взято цитату [9, с. 147];
список літератури подається через рядок після тексту статті під заголовком
Література
в алфавітному порядку й оформляється згідно з вимогами державного
стандарту (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008. Форма 23, с. 9–13), наприклад:

Література
1. Словник української мови. Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс]
/ Режим доступу: http:// sum.in.ua.
2. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие /
Елена Андреевна Земская. — [3-е изд., испр.] – М. : Флинта, 2006. — 328 с.
3. Штепенко О.Г. Структурні параметри модерної та постмодерної літературної
авторефлексії межі ХХ – ХХІ століть ): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол.
наук: спец.: 10.01.06. «Теорія літератури» та 10.01.02. „Російська література”/ О. Г. Штепенко
– Київ, 2017. – 36 с.
4. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна
картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнословянські мови в їх історичному розвитку: збірник
наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.
5. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh :
Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.
•

•
•

після списку літератури подається анотація іноземною (англійською, німецькою,
французькою) мовою та анотація російською мовою із зазначенням прізвища та
ініціалів автора, назви статті та ключових слів (5–7 термінів). Анотації українською,
російською та однією із романо-германських мов повинні бути аналогічними;
після анотацій подаються короткі відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада);
обсяг статті – від 8 до 14 сторінок.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, надіслані після
вказаної дати, а також ті, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до їх
оформлення.

Проїзд, проживання – коштом учасників.
ЗАОЧНА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для заочної участі у конференції необхідно до 20 лютого 2018 р. надіслати заявку (взірець
заявки див. нижче), а також перерахувати організаційний внесок у розмірі 100 грн. Оргвнесок
включає витрати на підготовку програми конференції (друкований та електронний варіанти),
розсилку програми та збірника статей учасникам (учасникам, які не сплатили оргвнесок,
матеріали не надсилаються!).
Статтю необхідно надіслати до 18 квітня. Публікація статті здійснюється з розрахунку 40
грн. за сторінку окремо.

Адреса, контактні телефони, e-mail:
Кафедра слов'янської філології та світової літератури,
Ужгородський національний університет, філологічний факультет, к. 401,

вул. Університетська, 14, Ужгород
Україна.
88000
050 9779368 – Бедзір Наталія Прокопівна, завідувач кафедри слов'янської

філології та світової літератури
066 8727015 – Бабяк Олена Ігорівна, асистент кафедри слов'янської

філології та світової літератури
e-mail: kaf-ruslang@uzhnu.edu.ua
bedzir@i.ua

Оргкомітет конференції

Додаток 1
Заявка
на участь у Міжнародній науковій конференції
« Перетин мов і літератур у загальноєвропейському контексті»,
присвяченій 90-річчю від дня народження письменника, публіциста
Фелікса Кривіна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Установа (повна назва)
Тема доповіді
Секція (орієнтовно)
Форма участі (очна або заочна)
Необхідність
технічних
засобів
для
демонстрації доповіді (яких саме)
Контактна адреса, телефон
Е-mail
Потреба
в
оформленні
офіційного
запрошення (так або ні)
Потреба в готелі (так або ні)

