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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції “ЛІТЕРАТУРА 

Й ІСТОРІЯ”, яка відбудеться 11–12 жовтня 2018 року в Запорізькому національному 

університеті на кафедрі української літератури. 

 

Роботу конференції плануємо здійснити за такими напрямками: 

1. Козацький фольклор. 

2. Козацтво в українському фольклорі. 

3. Фольклор як історичне джерело. 

4. Концепція історії в національних літературах: порівняльний аналіз. 

5. Жанрово-стильова специфіка історичного твору (літературознавчий та 

мовознавчий аспекти). 

6. Інтерпретація козацтва в українській і зарубіжній літературах. 

7. Соцреалістичний міф про козацтво: ідеологічний та естетичний компроміси. 

8. Знакові події історії в художньому тексті. 

9. Образи історичних осіб у літературі. 

10. Альтернативне моделювання історії в художній літературі. 

11. Хортиця: історична реальність та історичний міф у художньому письменстві. 

12. Літературний образ Запорожжя і Запорозької Січі. 

13. Дидактичний та розважальний потенціал історичної тематики в дитячій літературі. 

14. Методика викладання творів історичної тематики.   

 

У рамках конференції планується проведення круглого столу «Література 

Запорізького краю: історія і сучасні виміри» за участю науковців і письменників 

різних регіонів України. Модератор зустрічі к. філол. наук, доцент Стадніченко Ольга 

Олександрівна.  

 

Робочі мови конференції: слов’янські та англійська. 

Форма участі: очна та заочна. 

 



Для участі в конференції просимо надіслати до 10 вересня 2018 року заявку (за 

поданою нижче формою) на електронну адресу: lithist2018@gmail.com. 

 

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та 

повідомить про внесення до програми. Після отримання підтвердження учасникам до 

05 жовтня 2018 року необхідно подати тези та копію квитанції про оплату публікації 

та оргвнеску на електронну адресу: lithist2018@gmail.com. Оргвнесок становить 200 

грн. і передбачає витрати на публікацію програми й збірника матеріалів конференції, 

технічне та інформаційне забезпечення заходу. 

Офіційне запрошення на конференцію, реквізити для оплати публікації та 

додаткова інформація будуть надіслані електронною поштою за вказаною в заявці 

адресою.   

 

ПУБЛІКАЦІЯ.  

Вимоги до оформлення тез.  

Обсяг – повні 2–3 сторінки. Стандарти: папір формату А 4, шрифт набору Times 

New Roman Cyr, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, усі поля – 2 cм. Сторінки без 

нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 

0 мм. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно 

використовувати такі лапки – “…”. При наборі тексту потрібно розрізняти символи 

дефісу (-) та тире (–). 

Матеріали розташовуються в такій послідовності: 

1) прізвище та ініціали автора / авторів; 

2) науковий ступінь та вчене звання; 

3) місце роботи / навчання: повна назва установи, населеного пункту (якщо його назва 

не входить до складу назви установи); 

4) прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (для 

студентів магістратури); 

5) заголовок (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів 

першого рядка з вирівнюванням по центру); 

6) основний текст; бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. Перша 

цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, що розділяються 

комою з інтервалом, номера джерел – крапкою з комою. 

7) список використаних джерел оформлюється за вимогами відповідно до ДСТУ 

8302:2015. Джерела (не більше п’яти) наводяться в алфавітному порядку.   

Для докторів наук публікація матеріалів (без співавторів) – безкоштовна. 

 

Статті, підготовлені на основі доповідей, можна опублікувати в збірнику 

“Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки”, затвердженому 

як фахове видання та внесеному до наукометричної бази даних Index Copernicus.  

Сайт журналу: http://web.znu.edu.ua/herald/pages/1771.ukr.html; електронна 

адреса: visnyk.znu.philology@gmail.com. 

Для докторів наук публікація (без співавторів) у збірнику – безкоштовна. З 

приводу опублікування матеріалів звертатися до Меркулової Оксани 

Володимирівни (тел. 0671609874).    
 

Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) забезпечуються 

учасниками конференції. 
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Телефони для довідок: 

(061) 289-12-75 – кафедра української літератури Запорізького національного 

університету; 

(061) 228-75-50, (067) 682-18-73 – Хом’як Тамара Володимирівна, декан 

філологічного факультету, к. філол. наук, професор,  голова ініціативної групи; 

(061) 63-51-21, (097) 541-74-98 – Горбач Наталія Вікторівна, завідувач кафедри 

української літератури Запорізького національного університету, к. філол. наук, 

доцент, заступник голови ініціативної групи; 

(061) 764-49-89, (095) 409-28-32 – Ніколаєнко Валентина Миколаївна, доцент 

кафедри української літератури Запорізького національного університету, к. філол. 

наук, доцент, координатор конференції. 

 

Оргкомітет 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науковій конференції 

“ЛІТЕРАТУРА ТА ІСТОРІЯ” 

(11–12 жовтня 2018 р.) 

Прізвище _________________________ 

Ім’я   _____________________________ 

По батькові _______________________ 

Місце роботи ______________________ 

Посада  ___________________________ 

Учене звання_______________________ 

Науковий ступінь ___________________ 

Назва статті _______________________ 

___________________________________ 

Напрямок 

конференції________________________

___________________________________ 

Форма участі:  

виступ із доповіддю, публікація тез, 

публікація статті у “Віснику 

Запорізького національного 

університету”  

Адреса (з індексом, служб.)___________ 

___________________________________ 

Адреса (з індексом, дом.)_____________ 

___________________________________ 

E-mail _____________________________ 

Тел. _______________________________  

 

Зразок оформлення тез 

Петренко О. І. 

к. філол. н., доцент 

Запорізький національний університет 

 

МЕНТАЛІТЕТ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ 

У РОМАНІ “ЧАЙКОВСЬКИЙ” Є. ГРЕБІНКИ 

 

 [Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст] 
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