
                                                   

     
    

Міністерство освіти і науки України 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Факультет української філології та соціальних наук 

Кафедра української мови і літератури 

Центр української мови і культури ІДГУ 

Факультет іноземних мов 

Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов 

та світової літератури  

Товариство молодих вчених, аспірантів, студентів ІДГУ 

 

Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі 

у Всеукраїнських студентських наукових читаннях  

з нагоди 205-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 

 

які відбудуться 13 березня 2019 року 

 

 
 

 

Мета наукових читань: вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка, піднесення авторитету 

національної культури та її інтеграція до загальносвітового культурного процесу, 

консолідація наукового потенціалу студентської молоді. 

До участі у читаннях запрошуються: магістранти і студенти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету та інших закладів освіти України. 

Форма проведення: очна, дистанційна. 

Офіційні мови наукових читань: українська, англійська, болгарська, німецька. 

румунська, французька.  

 

 



Програмою наукових читань передбачається така проблематика: 

 

1. Сучасне шевченкознавство: теорія, методологія. 

2. Художня та науково-критична рецепція життя і творчості Т. Г.Шевченка. 

3. Т. Г. Шевченко та літературний процес: національний і світовий контекст. 

4. Інтерпретація Шевченкового тексту. 

5. Т. Г. Шевченко і фольклор. 

6. Творчість Т. Г. Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір. 

7. Перекладацькі константи шевченківського дискурсу.  

8. Поетична спадщина Т. Г. Шевченка крізь призму іномовних інтерпретацій. 

9. Т. Г. Шевченко та українська мова. 

10. Лірика Т. Г. Шевченка в контексті взаємодії літератури та мистецтва. 

11. Шкільне шевченкознавство: стан, перспективи.  

12. Т. Г. Шевченко та Петербурзька громада (1859-1960-ті рр.).  

13. Культурно-освітня, наукова та суспільна діяльність часопису «Основа».  

14. Соціально-педагогічні та методичні абриси творчості Т. Г. Шевченка в умовах 

освітніх викликів сьогодення. 

15. Постать Кобзаря в пантеоні вселюдської культури. 

 

У рамках наукових читань планується проведення таких заходів: 

 

- засідання круглого столу «Слово Тараса Шевченка на сторожі нації»; 

- презентація  книжкової виставки  «Нове слово про Тараса Шевченка»; 

- віртуальна екскурсія «Вираження творчого духу Тараса Шевченка через живопис»; 

- читання творів Тараса Шевченка різними мовами та авторських віршів про митця 

студентами  університету, учнями ізмаїльських загальноосвітніх шкіл та поетами 

Придунав’я; 

- презентація авторських музичних версій поетичних творів українських митців слова  

студентки педагогічного факультету Вікторії Катриченко; 

- творча виставка ізмаїльської майстрині декоративно-вжиткової творчості 

Тамари Затинченко. 

 

Зголошення до участі в роботі студентських наукових читань просимо надіслати до 

11 березня. (Див. додаток). Матеріали читань будуть включені до університетського  

збірника наукових праць «Філологічні діалоги» (випуск 6). Статті обсягом  6-12 сторінок 

мають бути набрані у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *. 

doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1, 5. Поля з усіх сторін 20 мм. 

Великими літерами посередині сторінки друкують назву доповіді. Через 1, 5 інтервали 

окремим рядком зазначають ім’я та прізвище автора (-ів); наступні два рядки містять 

повну назву навчального закладу автора та вчене звання, прізвище й ініціали його 

наукового керівника. Через 1, 5 інтервали подається основний текст. Посилання в тексті 

вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка (-и) (напр.: [1, 

с. 12-15]). Після основного тексту подається список використаних джерел, оформлений в 

алфавітному порядку відповідно до чинних вимог (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – 

№5). Включається лише та література, на яку є посилання в тексті. Після списку 

використаних джерел подаються анотації (не менше 300 знаків з пробілами) і ключові 

слова (5 – 7 слів) українською та англійською мовами.  

Рукописи статей просимо надсилати на електронну скриньку: nauka_idgu@ukr.net. 

Кінцевий термін прийому матеріалів – 31 березня. Текст статті повинен бути ретельно 

вичитаний та відредагований. Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів 

для друку та його редагування. 

 



ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на студентських наукових читаннях 

(проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або 

за рахунок сторони, що відряджає.  

 

З питань оплати публікацій звертатися за телефоном ‒ 0661895334 (Градинар Ганна 

Іванівна) або на електронну пошту nauka_idgu@ukr.net 

 

Більш детальну інформацію про наукові читання можна отримати за телефонами: 

063-164-67-64; 0975857145 к. філол. н., доц. Соколова Алла Василівна – координатор 

наукових читань; 

066-189-53-34 Градинар Ганна Іванівна – завідувач редакційно-видавничого відділу ІДГУ 

або надсилайте запитання на електронні адреси:  

nauka_idgu@ukr.net; kaf_ukr_movlit@ukr.net 

 

З повагою – оргкомітет наукових читань.  

 

Додаток  

Заявка 

учасника Всеукраїнських студентських наукових читань  

з нагоди 205-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка 

 

13 березня 2019 р. 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові 

2. Повне найменування та місцезнаходження вищого навчального закладу  

3. Факультет, курс  

4. Контактний телефон, електронна адреса  

5. Тема доповіді 

6. Обраний напрям 

7. Потреба у друкованому збірнику  
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