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Шановні колеги!
ЗАПРОШУЄМО Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції

«Літературно-мистецька генерація
кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Родина Рильських»,
яка відбудеться 6-7 жовтня 2011 року о 10.00 в Інституті філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 14.
Змістові рубрики конференції
1. Проблеми творчої біографії родини Рильських.
2. Поетикальні аспекти творчості М.Т.Рильського.
3. Максим Рильський як письменник, критик, літературознавець.
4. Переклади Максима Рильського: історико-літературний контекст.
5. Мовна стратегія образотворення Максима Рильського.
6. Вплив історичних та культурних чинників на літературно-мистецьку
генерацію кінця ХІХ – початку ХХ століття.
7. Естетичні концепти, літературно-критичні полеміки, культурологічні,
мовознавчі дискусії.
8. Літературний музей: концепції, проблеми, перспективи розвитку.
Під час роботи конференції планується екскурсія до Київського літературномеморіального музею М.Т.Рильського та до с.Романівка Попільнянського району
Житомирської області.
Просимо надсилати заявки (заповнені анкети) на участь у конференції до
20 вересня 2011 року на e-mail: novitnya@ukr.net
Фінансові умови:
•
організаційний внесок (участь у роботі конференції, культурна програма,
обід) – 100 грн. (оплата під час реєстрації);
•
оплата за публікацію – 20 грн. за сторінку (оплата під час реєстрації);
•
інші витрати (проїзд, проживання, сніданки, вечері) учасники оплачують
власним коштом.
З усіх питань можна звертатися до лаборанта кафедри новітньої української
літератури Гаращенко Людмили Дмитрівни
тел. 044 239-33-68
E-mail: novitnya@ukr.net
Або:
К.філол.н. Янкової Надії Іванівни
тел. 0970171059
E-mail: novitnya@ukr.net
Колесник Вікторії Леонтіївни
Тел.0953907033; 044 5252471
E-mail: mtrmuseum@inet.ua

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ
До редакційного відділу подаються: диск з текстом; роздрукований текст
статті у 2 екземплярах; довідка про автора.
Вартість публікації – 20 грн. сторінка. Оплата здійснюється при поданні статті
до друку під час конференції.
При написанні статей слід ураховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003
Президії ВАК “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК
України”. До друку приймаються наукові статті, де наявні такі елементи:
1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених
цій проблемі і на які спирається автор; 3) виділення невирішених проблем, яким
присвячено статтю; 4) формування мети і завдання статті; 5) виклад основного
матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та
перспективи подальшого розвитку проблеми.
Технічні погодження:
− Обсяг статті – 6–12 повних сторінок (0,5 друк. арк. – 20 000 знаків).
− Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 14 pt,
стиль Normal, міжрядковий інтервал – 1.5, всі поля – 20 мм. Сторінки без
нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Параметри абзацу: перший рядок –
відступ 1,25 мм, відступи зліва і справа – 0 мм.
− Якщо Ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь ласка,
надішліть їх електронний варіант на диску.
− Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається
виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом.
Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”). При наборі тексту потрібно
розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
1) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
2) ініціали та прізвище автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому
краю);
3) науковий ступінь, вчене звання, або аспірант / магістрант (окремий абзац з
вирівнюванням по правому краю);
4) місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не
входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи – окремий абзац з
вирівнюванням по правому краю;
5) назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без
відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
6) Анотації статті (до 500 друкованих знаків) та ключові слова подаються трьома
мовами: українською, російською та англійською (окремі абзаци з
вирівнюванням по ширині).
7) текст статті; бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша
цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер
джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел –
крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка
ставиться після дужок, посилань.
8) список використаних джерел (оформлений за останніми вимогами ВАК України
(Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). Джерела наводяться в
алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 1 мм);
9) УВАГА! Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і
посилань.
10) Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового
керівника на запропонований до друку матеріал.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Літературно-мистецька генерація
кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Родина Рильських»,
необхідно до 20 вересня 2011 р. надіслати Оргкомітету електронною поштою
Прізвище:
Ім’я, по батькові
Вчений ступінь:
Вчене звання:
Посада:
Установа:
Орієнтовна секція: _____________________________________________________
Країна, адреса:
Телефон:
E-mail (обов’язково): N.B! Для своєчасного отримання офіційного запрошення до
участі у конференції необхідно обов’язково вказати e-mail
Тема доповіді:
Планую (потрібне підкреслити): виступити з доповіддю (10 хв.); тільки публікація.
Необхідність (у разі потреби за власний кошт) житла на час проведення конференції,
термін перебування_____________________________________________________
Дата ____________

Підпис________________

Зразок оформлення титульної сторінки:
УДК 821.163.41’06-31.09
Цюп’як І.К.,
кандидат філологічних наук,
Національний гірничий університет
НАЗВА СТАТТІ
Анотація
Ключові слова:
Аннотация
Ключевые слова:
Summary
Keywords:
Зразок оформлення списку джерел:
Література:
1. Україна – моя пектораль: збірник афоризмів Олеся Гончара / [упорядн.:
В.Ю.Пушкін, С.Є.Ігнатьєва, І.К.Цюп’як]. – Дніпропетровськ: Національний гірничий
університет, 2005. – 282 с.; 2. Шкляр В. Ементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів:
Кальварія, 2005. – 196 с. – (Першотвір).
Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. Статті, що не відповідають
вимогам, надруковані не будуть.

