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      ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

10-11 листопада 2017 року 

 на базі факультету філології та журналістики 

Херсонського державного університету відбудеться 

Міжнародна наукова конференція  

«ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ КУЛІША У СВІТОВОМУ  

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ» 

Конференція присвячена 125-річчю від дня народження М. Куліша                  

та 100-річчю Херсонського державного університету. 

 

До участі запрошуємо українських та зарубіжних учених. 

 

Плануємо роботу  за такими напрямами: 

 

 Актуальні проблеми розвитку драматургії і театру. 

 Творчість Миколи Куліша у сучасній рецепції. 

 Поетика драматургії Миколи Куліша. 

 Микола Куліш і театральна культура. 

 Творчість Миколи Куліша у парадигмі компаративістики. 

 Жанрово-стильове розмаїття спадщини Миколи Куліша: інтермедіальні 

студії. 

 Лінгвокультурний код мистецької палітри  Миколи Куліша. 

 Методичні аспекти вивчення життя і творчості Миколи Куліша у середній і 

вищій школі. 



Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Форми участі в конференції: очна та заочна. 

Для участі в конференцї необхідно подати до  2 жовтня 2017 року на 

еmail AMalchenko@ksu.ks.uа  відомості про автора,  заявку і  тези доповіді 

(2 сторінки). 

Контактні телефони: 

Стаднік Ірина Олегівна (секретар) - 0976362296, 0957204038 

 

 

ЗАЯВКА 

учасника Міжнародної наукової конференції  

«ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ КУЛІША У СВІТОВОМУ  

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ» 

  
Прізвище, ім’я, по батькові 

  

  

Науковий ступінь, звання, 

посада 

  

  

Установа (повна назва) 

  

  

  

Тема доповіді 

  

  

Форма участі (очна або 

заочна) 

  

Секція (орієнтовно) 

  

  

Контактна адреса, телефон 

  

  

  

e-mail (заповнити обов’язково, 

адреса повинна бути діючою) 

  

Потреба в запрошенні  

(так / ні) – тільки для очних 

учасників 

 

Потреба у бронюванні готелю  

 

 

mailto:AMalchenko@ksu.ks.uа


 

Фінансові умови: 

 Організаційний внесок (участь у роботі конференції, культурна 

програма) – 220 грн (8 у.о) 

 Інші витрати (проїзд, проживання, харчування) за рахунок учасників  

 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ ЗБІРНИКУ 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

Обсяг – 2 сторінки. 

Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, 

кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1.5, всі 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. 

Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – 

курсивом. Необхідно дотримуватись використання однотипних лапок («…»). 

При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–). 

Матеріали розташовуються в такій послідовності: 
ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому 

краю); 

місто (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю); 

адреса електронної поштової скриньки (окремий абзац із вирівнюванням по 

правому краю); 

назва (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів 

першого рядка з вирівнюванням по центру); 

основний текст; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. 

Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер 

джерела та номер сторінки розділяють комою з пробілом, номера джерел – 

крапкою з комою, напр.: [5], [6, с.123] [5; 34];  

список використаних джерел  розташовується в алфавітному порядку в кінці тез 

(оформлюється за останніми вимогами ВАК України. – Бюлетень ВАК України. – 

2009. – № 5. – С. 26–30). 

 

 

Оргкомітет конференції 


