КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
Кафедра історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо 25–26 жовтня 2018 року взяти участь у роботі
Всеукраїнської наукової конференції
ТВОРЧІСТЬ ІВАНА НЕЧУЯ - ЛЕВИЦЬКОГО.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕАЛІЗМУ
•
•
•
•
•
•
•

Наукова проблематика конференції:
Національна ідентичність та історична проза ХІХ – ХХІ століття
Фольклористичні концепції Івана Нечуя-Левицького
Образи і концепти української реальності ХІХ століття у прозі І. НечуяЛевицького
Лінгвістичні та культурологічні аспекти вивчення творчого доробку І. НечуяЛевицького
Педагогічні погляди Івана Нечуя-Левицького
Компаративні, літературно-критичні та перекладацькі студії у творчому доробку
Івана Нечуя-Левицького
Особистість І. Нечуя-Левицького у контексті художніх інтерпретацій

Робочі мови конференції: слов’янські, англійська, німецька.
Форма участі – очна.
Для участі в конференції необхідно до 20 вересня 2018 року подати електронною поштою
заявку (форма додається) на адресу novitnya@ukr.net, вказавши в темі листа «Заявка» та
прізвище. Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та
повідомить про внесення до програми не пізніше 30 вересня 2018 року та надішле запрошення
учасникам конференції електронною поштою за вказаною в заявці адресою.
За результатами проведення конференції будуть опубліковані наукові статті у фаховому
виданні – «Літературознавчих студіях» (вартість публікації становить 50 грн. за сторінку).
Вимоги до оформлення статей – додаються до цього оголошення. Переказ за публікацію
здійснюється на рахунок: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, р/р
31256356214095, ДКСУ, Код банку 820172, ЄДРПОУ 02070944. У переказі у графі призначення
рахунку слід вказати назву конференції «Творчість Івана Нечуя-Левицького. Концептуальні
питання українського реалізму». Статті докторів наук друкуються безкоштовно.
Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) забезпечуються учасниками
конференції.
Контакти
Відповідальні секретарі наукової конференції: д.філол.н., проф. Ярослава Володимирівна
Вільна, д.філол.н., проф. Анатолій Олександрович Ткаченко, д.філол. н., доц. Олена
Віталіївна Романенко, тел.: 239-33-68.
Адреса проведення наукового зібрання: бульв. Тараса Шевченка, 14, м. Київ, Інститут
філології.
Оргкомітет

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науковій конференції
«Творчість Івана Нечуя-Левицького. Концептуальні питання українського реалізму»
(25–26 жовтня 2018 р.)
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Установа (повна назва)
Тема доповіді
Напрям та секція
Контактна адреса, телефон
e-mail (заповнити обов’язково,
адреса повинна бути діючою)
Потреба в житлі (так / ні)
Дата приїзду / дата від’їзду
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ
1. Оформлення публікації здійснюється відповідно до таких нормативни х
документів: ДСТУ 7152:2010 "Видання. Оформлення публікацій у журналах і
збірниках", чинного від 01.10.2010; Постанови президії ВАК України «Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»
(див."Бюлетень ВАК України", N 1, 2003р.).
2. Оформлення бібліографічних посилань здійснюється згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)»; чинного від 01.07.2007.
3. Біографія також транслітерується латиницею і наведиться після списку літератури
– REFERENCES (TRANSLITERATED). Позначення вихідних даних слід
перекладати англійською мовою, напр.,: том (Vol.), номер (No.), випуск (Issue),
сторінки (P., p.) тощо. Після кожного посилання у дужках вказуєтсья мова
оригіналу джерела: напр., in Ukrainian. Для транслітерації рекомендуємо
скористатися онлайн сервісами: для джерел українською мовою – «Стандартна
українська
транслітерація»
в
режимі
паспортний
стандарт
(http://translit.kh.ua/passport); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC»
(http://translit.cc). References – список використаних джерел латиницею –
оформлюють за стандартом APA 5th (www.apastyle.org ).
4. Обсяг статті – до 1 друкованого аркуша (40 000 символів із пробілами).
5. Технічні параметри. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт.
Поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; абзац – 7 мм. Текст
необхідно набирати без переносів, із вирівнюванням за шириною сторінки.
Допускається виділення ключових понять курсивом. Цитати подаються у лапках «
». При наборі тексту необхідно розрізняти символи дефісу (-) і тире (–). Бажано
уникати посторінкових зносок.
6. Структура статті. При написанні статті варто враховувати вимоги, вказані у
Постанові № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. Президії ВАК «Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» (див.
«Бюлетень ВАК України» № 1/2003). До друку приймаються лише ті наукові
статті, які містять: 1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і
публікацій із зазначеної проблеми; 3) окреслення невирішених питань, порушених
у статті; 4) формулювання мети і завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи
подальшого дослідження проблеми.
7. Розташування матеріалів:
• Індекс УДК.

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Назва статті ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ (вирівнювання за центром сторінки,
виділити жирним)
Відомості про автора (українською, англійською мовами): прізвище, ім’я, по
батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, учене звання, посада, місце
роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного
подаються окремими рядками.
Назва установи(установ), де працює(ють) автор(и);
Відповідальний автор (corresponding author), якщо статті написана в співавторстві;
Електронна пошта автора для листування.
Анотація та ключові слова (5–8 слів) українською мовою (вирівнювання за
шириною сторінки, виділити курсивом). Обсяг анотації українською мовою – 600–
800 знаків із пробілами. Анотація повинна містити короткий виклад актуальності
статті, мети, змісту, перспективи подальших досліджень (вимоги реферативної
бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського «Україніка
наукова»).
Текст статті. Бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки.
Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки.
Номер джерела та номер сторінки розділяються комою та пробілом, номера
джерел – крапкою з комою, напр.: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапка в
реченні ставиться після дужок, посилань. Назви розділів в тексті статті – по
центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру.
Список використаних джерел та REFERENCES (TRANSLITERATED).
Структурована анотація статті англійською мовою (summary) обсягом до 2000
знаків (із пробілами). Коли англійська є мовою статті, то обсяг анотації становить
до 1000 знаків. Структура анотації містить такі елементи: назва; прізвище та
ініціали автора (авторів); мета; методи; результати; висновки; ключові слова (5–8
слів).

