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ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ 

 

 25 – 26 лютого 2020 року 

в Міжнародній науковій конференції  

«Від бароко до постмодерну: проблема автора», 

присвяченій світлій пам’яті професора Леоніда Ушкалова 

 

Доктор філологічних наук, професор Леонід Ушкалов - видатний 

літературознавець, письменник, перекладач, найавторитетніший дослідник творчості 

Григорія Сковороди та автор численних наукових праць, в яких вивчалися проблеми 

літератури й філософії від давнини до сучасності.  

25 лютого 2019 року професор Леонід Ушкалов відійшов у вічність. Численні 

наукові проекти залишилися незавершеними. 

Пропонуємо науковій спільноті долучитися до фахової дискусії про актуальні 

проблеми української літератури від бароко до постмодерну. 

 

Проблеми, що виносяться на обговорення: 

 

Літературознавство: 

 Проблеми української літератури в наукових студіях Леоніда Ушкалова. 

 Харківська філологічна школа: авторські вектори наукових досліджень. 

 Медієвістика: автор і канон. 

 Класична українська література: наративна автономія автора. 

 Українська література ХХ ст.: автор і герой. 

 Сучасний український літературний процес: автор і стиль. 

 Категорія автора у літературознавстві. 

 

Мовознавство:  

 Ідіостиль  літературознавчих студій професора Леоніда Ушкалова. 

 Актуальні проблеми лінгвістичної антропології. 

 Автор і перекладач в інтерпретаційному текстовому полі. 

 

Робочі мови конференції –українська, англійська, усі слов‟янські. 

Регламент доповіді: на пленарному засіданні – 20 хвилин, на секційному – 15 хвилин. 



 

Для участі у конференції необхідно надіслати до 1 грудня 2019 року поштою або 

E-mail: barokopostmodern@meta.ua  

 заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище 

автора латинськими літерами (Petrenko.doc); 

 текст статті. 

  

 Літературознавчі статті учасників конференції будуть надруковані в збірнику праць 

кафедри української та світової літератури ім. професора Л. Ушкалова Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «Від бароко до 

постмодерну», статті учасників конференції лінгвістичного спрямування будуть 

надруковані у фаховому збірнику наукових праць кафедри української мови Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди  «Лінгвістичні 

дослідження». 

 

 Матеріали літературознавчих доповідей обсягом 6 – 12 сторінок із зазначеними нижче 

параметрами оргкомітет приймає на E-mail: barokopostmodern@meta.ua 

 до 1 грудня 2019 року. Вартість публікації однієї сторінки матеріалів у збірнику праць 

кафедри української та світової літератури імені професора Леоніда Ушкалова «Від 

бароко до постмодерну» – 30 грн. 

 Матеріали мовознавчих доповідей обсягом 6 – 12 сторінок із зазначеними нижче 

параметрами оргкомітет приймає на E-mail:  lingvos@meta.ua  до 1 грудня 2019 року. 

Вартість публікації однієї сторінки матеріалів у збірнику праць кафедри української мови 

«Лінгвістичні дослідження» – 55 грн. 

 

Організаційний внесок, необхідний для видання програми конференції та інших 

організаційних витрат, –  100 грн.  

 

Доповіді докторів наук (без співавторів) друкуються безкоштовно, доктори наук не 

сплачують оргвнесок. 

 

Оргкомітет інформує, що надруковані матеріали і програма конференції 

вручатимуться учасникам під час реєстрації, розсилка їх поштою – за рахунок 

одержувача. 

Кожен учасник отримає сертифікат 

Запрошення і додаткова інформація будуть відправлені 10–15 лютого  2020 року.  

Проїзд, харчування та проживання за рахунок учасників конференції. 

 

Вимоги до оформлення статей 

Редакція розглядає відредаговані матеріали обсягом 6 – 12 сторінок у такому 

оформленні: 

 Код статті (УДК) (вирівнювання ліворуч). 

 Ініціали (перед прізвищем) та прізвище автора друкуються жирним шрифтом 

праворуч (УВАГА! Усі ініціали в тексті набирати перед прізвищем через нерозривний 

пробіл). 

 Через рядок – назва статті (відцентрована, великими літерами жирним 

шрифтом). 

 Через рядок – анотації українською, англійською (прізвище, ініціали, назва 

статті, текст анотації, ключові слова) мовами. Текст анотацій українською мовою має бути 

8-10 рядків; англійською – від 1800 знаків і містити такі елементи: актуальність, мета, 

завдання, результати й висновки. На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова: 

5 – 8 (шрифт – курсив). 
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 Через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, без 

переносів, інтервал 1,5, поля зліва, зверху, справа – 20 мм, знизу – 25 мм, абзацний 

відступ – 12,5мм.  

 Якщо в статті використано інший шрифт, його необхідно подати на диску 

окремим файлом. 

 Ілюстративний матеріал друкується курсивом без підкреслень та лапок; 

досліджувана одиниця – жирним курсивом; тлумачення окремих слів та понять 

подається в апострофах „…‟; посилання на ілюстративне джерело – у круглих дужках: 

(Т. Шевченко). 

 У тексті коротке тире ( – ) і дефіс (-) необхідно розрізняти за розміром та 

наявністю/відсутністю пробілів, наприклад: мета дослідження – визначити …; лексико-

семантичне поле;  

  У тексті використовуються лапки «…»; якщо трапляються внутрішні й зовнішні 

лапки, цитата оформляється за зразком:  «…“…”…». 

 Пропуски в цитаті оформляються за зразком «аааа <…> аааа». 

 Стаття має відповідати вимогам ДАК України й обов‟язково містити такі 

компоненти (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 

«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК 

України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1)): 

 Вступ (актуальність дослідження; постановка проблеми та її зв‟язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв‟язання проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті 

(постановка завдань). 

 Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-

методологічного та/або експериментального дослідження). 

 Результати та дискусії (виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; дискусії щодо висвітленої 

проблематики). 

 Висновки (узагальнення результатів, перспективи подальших досліджень). 

!! Назви структурних елементів вказувати по центру. 

 Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела 

здійснюються за стилем АРА, наприклад (Петренко, 2008; Петренко & Сидоренко, 2015; 

Smith, Grimm & Shell, 2017); якщо зазначається сторінка джерела, вона подається через 

двокрапку, наприклад (Петренко, 2008: 125).  

 У тексті статті при перерахуванні прізвищ учених необхідно 

обов'язково вказувати рік (роки) праці (праць), які аналізує автор статті, й додавати 

відповідні джерела в список літератури.   

 Список літератури оформляється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 (наказ ДП 

«УкрНДНЦ» №65 від 04.05.2016). Бібліографічні джерела подаються в алфавітному 

порядку підряд, без відокремлення абзацом, прізвище автора праці (або перше слово 

назви) виділяється жирним шрифтом. 

 References оформлюється відповідно до стилю APA (зразок додаємо). 

У зв‟язку із запровадженням Відкритого українського індексу наукового цитування 

(Open Ukrainian Citation Index – OUCI), необхідно у ЛІТЕРАТУРІ та REFERENCES для 

цитованих джерел, що мають DOI (його позначено на першій сторінці статті), обов‟язково 

зазначати це відповідно до стилю АРА, наприклад:  

1. Піддубна Н. В. Бібліїзми й релігійна лексика та фразеологія: спроба 

розмежування понять. Лінгвістичні дослідження. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 

2018. Вип. 47. С. 50–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.1203849 

 

Форма авторської довідки 
На окремому аркуші (і на електронному носії окремим файлом) подається 

інформація про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім‟я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), поштова адреса, E-mail, 

http://psycholing-journal.com/downloads/apa.pdf


контактні телефони, ORCID (інформаційний код автора). адреса Нової пошти для 

відправлення збірника:  

 

Кривченко Тетяна Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, Україна, м. Харків, вул. Валентинівська, 2. 

Tel.:  +38-063-457-00-17 

E-mail: kryv47@gmail.com   

http://orcid.org/0000-0006-0898-514X 

Kryvchenko Tetiana Yuriivna – Ph.D in Philology, Associate Professor at the 

Department of Ukrainian language, Kharkiv National Pedagogical University named after 

G.S. Skovoroda, Ukraine, Kharkiv, Valentynivska Str., 2. 

 

Для аспірантів і здобувачів обов‟язкова рецензія наукового керівника. 

Публікація статті в збірнику передбачає автоматичну згоду автора на розміщення 

електронного варіанта статті на сайті Національної електронної бібліотеки ім. 

В. І. Вернадського й на університетському сайті.  

Статті, що не відповідають вимогам ВАК України, до друку не приймаються. 

1. Рукописи проходять двостороннє «сліпе» рецензування. Редакція ухвалює 

рішення про можливість опублікування статті після рецензування (протягом 1-4 

тижнів після одержання статті).  

2. Негативне рішення щодо публікації статті повідомляється автору, рукописи не 

повертаються.  

3. Якщо стаття потребує доопрацювання, вона може бути повернена авторові.  

4. За достовірність фактів, назв і точність цитування відповідальні автори. 

5. Відповідальність за якість мовного оформлення, анотацій українською та 

англійською мовами несуть автори. Редакція залишає за собою право повернути неякісний 

переклад на доопрацювання. 

 

Реквізити для оплати надаються автору після схвалення статті рецензентами. 

Статті докторів наук, написані без співавторів, друкуються безкоштовно. 

 

Номери телефонів членів організаційного комітету:  

(0572) 68-14-74 – деканат мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-

Основ‟яненка;  

 

067-938-86-67 – декан, д.філол.н, проф. Костянтин Юрійович Голобородько; 

  

(0572) 68-02-36 – кафедра української мови;  

097-289-68-46 – завідувач кафедри к. філол. н.,  проф. Олена Андріївна Олексенко; 

 

(0572) 68-11-69 – кафедра українознавства й лінгводидактики;  

067-938-86-57 – завідувач кафедри д. філол. н., проф. Олена Олегівна Маленко; 

 

095-639-21-24 – завідувач кафедри історії української та зарубіжної літератури ім. 

професора Л. Ушкалова, к. філол. н., доц. Ростислав Володимирович Мельників; 

(+38050) 911-03-07 – контактна особа д. філол. н., доц., професор кафедри історії 

української та зарубіжної літератури ім. професора Л. Ушкалова Наталія Микитівна 

Левченко.  
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ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ 

      в 

Міжнародній науковій конференції  

«Від бароко до постмодерну: проблема автора», 

присвяченій світлій пам’яті професора Леоніда Ушкалова 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Науковий ступінь, учене 

звання 

 

Місце роботи    

Посада  

Тема доповіді  

Адреса для відправлення 

збірника 

 

Контактні дані:  

телефон, е-mail.   

 

Потреба житла  

Потреба запрошення в 

паперовому вигляді 

 

 

Усі поля є обов’язковими для заповнення 

 

 

 


