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Інформаційний лист 
4-5 квітня 2012 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті 

імені Володимира Винниченка (кафедра української літератури) відбудеться 
всеукраїнська наукова конференція  

“Художня література і кінематограф: проблеми інтерактивності” 
. 

Планується робота за такими напрямками: 
 Роль національного кінематографу і роль художньої літератури у 

формуванні та функціонуванні націокультурної системи в сучасних умовах. 
 Художня література і кіно як предмет компоративістського аналізу 
 Поетика літератури і кінепоетика: проблеми взаємопроникнення. 
 “Кінематографічне” в художній літературі докінематографічного 

періоду 
 Українська літературна класика як предмет екранізації 
 Український кінобум 20-х років і література: рівні і способи 

взаємовпливів 
 Українське шістдесятництво в літературі і кіно 
 Проблеми вузівської та шкільної літературної освіти та кіноосвіти як 

компоненти медіаекологічного виховання  
Увага!Термін проведення наукової конференції співпадає з часом проведення 

у стінах університету фестивалю аматорських короткометражних кінофільмів 
“Ранок”. Тому учасники наукової конференції будуть запрошуватися для участі у 
перегляді кінострічок та в роботі журі (за згодою). 
 

Для участі у конференції необхідно до 15 березня ц.р. надіслати: 
а) заявку із зазначенням теми доповіді, відомостями про автора (прізвище, 

ім’я, по батькові, науковий ступінь, місце роботи), текст доповіді (7-12 стор.). 
Заявка посилається в електронному та паперовому варіантах на вказані нижче 
електронну адресу та адресу укрпошти; 

б) копію квитанції про оплату за публікацію із розрахунку 20 грн. за одну 
стор. та оргвнесок. (50 грн.). 

Матеріали конференції будуть опубліковані у “Наукових записках”, які 
входять до переліку фахових видань України (див.: Серія: Філологічні науки.- 
Бюлетень ВАК України: - 1999.- №4). 

 
Вимоги до оформлення статті 

1. Назва подається українською мовою прописними літерами на другому рядку. 
2. Прізвище(а) автора(ів) друкується після назви через 1 рядок посередині за зразком:  

 
Петро Іванченко (Київ) 

3. Через 1 рядок після прізвища автора(ів) подається резюме українською та англійською мовами. 
Після резюме окремим рядком – ключові слова.(українською та англійською) 

4. Резюме містить стислу інформацію про основні результати та висновки дослідження, які 
висвітлюються у статті. Обсяг резюме – 3-4 рядки. 

5. Основний текст статті подається далі через один рядок. Цитування й посилання на використанні 
джерела мають відповідати загальним правилам на зразок [1, 35]., де перша цифра – номер 
джерела у бібліографії, друга – номер сторінки. Для визначення діапазону сторінок 



використовується знак тире без проміжків. Номери джерел відокремлюються крапкою з комою, 
наприклад: [1, 28-35]. [3; 7; 11]. 

6. Через 1 рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний 
апарат, оформлений відповідно до вимого державного стандарту (ДСТУ 3582-97 “Інформація та 
документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та 
правила”). Наприклад: 

 
Бібліографія 

1.Цимбал Я. «54 кадри на сторінці»: кіно і проза 20 – 30-х років ХХ ст.// Слово і час. – 2002. - №8. – 
С.74 – 79. 

7. Після пропуску 1 рядка подаються відомості про автора (авторів) за зразком: 

 
Відомості про автора 

Сидоренко Петро Петрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української літератури КДПУім. В. Винниченка. 
Наукові інтереси: проблеми сучасного літературного процесу. 

 
 
Матеріали просимо надсилати на адресу: 
Клочек Григорій Дмитрович, 
кафедра української літератури, 
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира, 
вул.Шевченка, 1, м.Кіровоград, 25006  
E-mail: gklochek@kspu.kr.ua 
 
Кошти надсилайте поштовим переказом на адресу 
Демченко Світлана Василівна, кафедра української літератури, 
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка, вул. Шевченко, 1, 
м.Кіровоград, 25006 
E-mail: ukrlitkirovograd@rambler.ru 
 
Контактні телефони: 
0502541169; 0675200237 (Клочек Григорій Дмитрович) 
(05222) 24- 86- 53 (деканат) 
E-mail: klochek43@gmail.com; gklochek@kspu.kr.ua. 


