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Шановні студенти та магістранти!
Запрошуємо всіх бажаючих узяти участь у ХІ Всеукраїнській студентській науковопрактичній конференції «Творчість Тараса Шевченка в контексті доби», яка відбудеться на
базі ЛНУ імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) 13 березня 2018 року
1.
2.
3.
4.

Наукова проблематика конференції
Традиції й новаторство у творчості Тараса Шевченка.
Мовознавчі шевченкознавчі студії.
Візійні світи Тараса Шевченка.
Шевченківські мотиви у творах українських письменників.

Просимо до 1 березня 2018 року надіслати на електронну адресу i15239i@ukr.net
оформлені відповідно до вимог статті і відомості. Статті приймаються тільки в електронному
вигляді. Автори несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу. Статті
друкуються в авторській редакції.
За матеріалами конференції буде укладено електронний збірник. Усі учасники
конференції отримають на свою електронну адресу Програму конференції та збірник
матеріалів (у форматі *PDF).
Вимоги до оформлення статей:
обсяг 3 – 4 сторінки;
аркуш формату А-5, шрифт Times New Roman, розмір 11 кеглів, без
переносів, інтервал 1, поля ліворуч, зверху, праворуч, знизу – 2 см; абзац – 1 см;
ініціали та прізвище автора у правому кутку (жирним), у дужках на
наступному рядку зазначити навчальний заклад, у якому навчається автор статті;
на наступному рядку (по центру) назва статті (шрифт жирний);
далі (без відступу) – текст статті;
приклади виділяти курсивом;
посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках із
зазначенням порядкового номера та сторінки за зразком [3, с. 35];
бібліографію, оформлену відповідно до вимог, подавати одразу після
основного тексту в алфавітному порядку, шрифт, розмір 11, без абзаців;
анотація 6-8 рядків українською мовою, ключові слова 3 – 4.
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