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Шановні колеги!
18-19 жовтня 2018 року у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського відбудеться VІ Всеукраїнська наукова конференція із серії
«ХХ століття: від модерності до традиції» на тему: «Постать Миколи Євшана в контексті
розвитку українського модернізму».
Змістові рубрики конференції
1. Український модернізм як іманентне явище літератури.
2. Історико-культурні
та
літературно-естетичні
параметри
діяльності
Миколи Євшана.
3. Мовознавчі аспекти мистецької спадщини Миколи Євшана.
4. Вивчення творчої спадщини Миколи Євшана в освітніх закладах.
Місце проведення конференції:
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Факультет філології й журналістики
імені Михайла Стельмаха
м. Вінниця
вул. Острозького, 32
Робочі мови конференції:
українська
англійська
польська
За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових праць із серії
«ХХ століття: від модерності до традиції».
Вартість участі в конференції:
Оргвнесок – 150 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення
конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічну
підтримку заходу тощо).
Вартість друку статті – 35 грн. за одну сторінку А4.
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ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд,
проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за
рахунок сторони, що відряджає.
Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті
(без співавторства) не сплачують.
Вимоги до оформлення статей:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
обраної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання мети статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;

висновки й перспективи подальших розвідок із певного напряму;

анотації подавати українською й англійською мовами (кожна – до 7 речень).
Обсяг статті: від 5 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль
«Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – за шириною.
Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.
Файл зберігати у форматі «Документ Microsoft Word». Ім’я файлу подавати як прізвище
автора (наприклад, Іван Петренко).
Елементи заголовка: ім’я та прізвище автора; наступний абзац – назва статті великими
літерами. Далі – текст анотацій українською й англійською мовами (кегль 12). У тексті не
допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу,
положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс «-», який не
відділяється пропусками, і тире «–» (аlt+0151), яке відділяється з обох боків пропусками.
Посилання на використані джерела в тексті подавати за зразком: [2, с. 364–367]; [5, с. 127];
[7, с. 9; 12], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число після
коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через тире без пропусків), кілька джерел
відділяються між собою крапкою з комою. Виноски допускаються лише для коментарів у
тексті. Виноска створюється через меню програми «Посилання». У кінці статті подається
«Список використаних джерел» в алфавітному порядку і відомості про автора: прізвище,
ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи.
На окремому аркуші просимо вказати домашню адресу, контактний телефон, Е-mail.
Матеріали конференції будуть включені до шостого випуску наукового збірника із серії
«ХХ століття: від модерності до традиції».
Матеріали просимо надсилати до 1 жовтня 2018 року на вказану електронну адресу:
kafedra-lit@ukr.net
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Координатори конференції:
- Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач
кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського (098-590-18-77).
- Мацько Віталій Петрович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
української мови і літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (096-11033-73).
- Король Інна Миколаївна – старший лаборант кафедри української літератури
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
(0687399704)
Оргкомітет конференції

