
ФДАОЗ ВО «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського» 

Таврійська академія (структурний підрозділ) 
 

Шановний (а) _______________________________! 

 

 Запрошуємо Вас до участі в Науково-практичній конференції «Жанрово-стильова специфіка 

української поезії ХХ — початку ХХІ ст.» (12 листопада 2019 р.). 

 Передбачається робота літературознавчої, лінгвістичної, фольклористичної, культурологічної 

секцій, а також круглого столу. 

План проведення конференції: 

Кафедра української філології факультету слов’янської філології та журналістики Таврійської 

академії (м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 20) 

 9.40 – 11.00 – Пленарне засідання (ауд. 702) 

  11.30 – 15.00 – Секційні засідання (ауд. 701,702, 707) 

 15.00 – 17.00 – Круглий стіл «Поетичний світ Михайла Тернавського: текст і контексти» 

 

 Для участі в конференції просимо подати заявку.  
Заявка учасника  

Прізвище, ім'я, по батькові (українською мовою)  

Науковий ступінь, вчене звання   

Місце роботи / навчання  

Посада / курс, група, науковий керівник  

Контактний телефон (мобільний)  

E-mail  

Форма участі в семінарі (очна, заочна)  

Назва доповіді  

Чи плануєте подавати тези для публікації? (так / ні)  

Чи плануєте подавати статтю для публікації?  (так / ні)  

Секція (вказані на початку інформаційного листа)  

Чи потребує доповідь технічного обладнання? (так / ні)  

 
Після проведення конференції будуть опубліковані тези, оформлені за такими вимогами: 14 

кегль, Times New Roman, інтервал 1,5, поля 2 см з усіх боків, абзацний відступ 1 см. Зверху справа 

пишеться ПІБ, нижче посередині великими літерами напівжирним – назва доповіді. 

 Матеріали семінару можуть бути опубліковані в науковому часописі “Учені записки Кримського 

федерального університету ім. В. І. Вернадського”. Статті оформлюються згідно із сучасними 

вимогами: 14 кегль, Times New Roman, інтервал 1,5, поля 2 см з усіх боків, абзацний відступ 1 см, УДК. 

Зверху справа пишеться ПІБ, нижче посередині великими літерами напівжирним – назва статті , нижче 

– текст, список літератури. Після основного тексту статті пишуться ПІБ, назва статті, анотації та 

ключові слова українською, російською та англійською мовами. Детальні вимоги http://sn-

philol.cfuv.ru/pravila-dlya-avtorov-2/ . 

 Робочі мови – слов’янські, англійська. 
 

Адреса оргкомітету: 

Кафедра української філології 

Факультет слов’янської філології та журналістики 

Кримський федеральний університет ім. В. І. Вернадського 

Сімферополь, вул. Ялтинська, 20, ауд. 707 

Контактні телефони: 

+7 978 840 41 48 (Марія Григорівна) 

+7 978 706 70 95 (Ірина Сергіївна) 

+7 978 789 05 28 (Оксана В'ячеславівна) 

e-mail: ukrlit_tnu@mail.ru 

 

Це повідомлення чинне як офіційне запрошення. 

http://sn-philol.cfuv.ru/pravila-dlya-avtorov-2/
http://sn-philol.cfuv.ru/pravila-dlya-avtorov-2/


Оргкомітет 


