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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Михайло Стельмах: націєтворчий потенціал митецької та 

наукової спадщини»,  яка  відбудеться 3 листопада 2022 року в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

 

Програма конференції передбачає роботу за такими напрямами: 

1. Письменник та епоха національних і соціальних рушень: історико-біографічні 

аспекти досліджень біографії Михайла Стельмаха. 

2. Світоглядний та естетичний націєцентризм художнього доробку Михайла 

Стельмаха у світлі літературознавчих студій. 

3. Фольклористичні студії Михайла Стельмаха та фольклорний канон його 

літературної творчості. 

4. Концептосфера мовотворчості Михайла Стельмаха. 

5. Творчий доробок Михайла Стельмаха в контексті культурологічних досліджень. 

6. Педагогічний та дидактико-пропедевтичний аспекти спадщини Михайла 

Стельмаха. 

Робоча мова конференції: українська. 

Місце проведення: м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини, корпус № 3 (вул. Садова, 28, новий корпус), аудиторія № 407 (ІV поверх). 

Реєстрація учасників: з 10:00 до 10:45, вестибюль навчального корпусу № 3 (вул. 

Садова, 28, новий корпус). 

Початок конференції: об 11:15. 

Для  участі у конференції просимо надіслати до 10 жовтня 2022 року такі матеріали 

(в електронному вигляді): 

– заявку на участь у конференції (бланк заявки додається); 

– тези (обсяг – 4-5 сторінок). Файл назвати прізвищем автора: напр.,  Петров 

Іван Іванович 
Організаційний внесок – 150 грн. (програма і сертифікати). Тези будуть розміщені в 

електронному збірнику матеріалів конференції (оплата – 50 грн. за сторінку). Реквізити 

для оплати будуть надіслані авторам після прийняття матеріалів до друку. 

Одноосібні матеріали докторів наук друкуватимуть безкоштовно. 

Проїзд, проживання, харчування – за рахунок учасників. 

Електронний варіант тез та заявку надсилати на адресу umanlab314@gmail.com з 

поміткою: на конференцію Стельмах 2022. 



 

 

Телефони для довідок:  

координатори конференції: 

+380939022832 – Лопушан Тетяна Володимирівна, 

+380671363806 – Павленко Марина Степанівна. 

Якщо у проведенні конференції будуть зміни, про них обов’язково оргкомітет 

повідомить учасників. 

Правила оформлення тез: 

Обсяг тез – 4-5 сторінок. Стандарти: шрифт – Тimes New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2,5 см, редактор – 

Word. 

Вимоги до оформлення:  

Текст друкувати без переносів. 

Посилання в тексті слід оформлювати за допомогою квадратних дужок  зі вказівкою 

номера цитованої праці у списку використаних джерел і через кому номера сторінки, 

наприклад: [5, с. 24]. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», 

дефіс (-), тире (–), апостроф (’). Скорочення на зразок та ін., і т. д., ХХ ст., ініціали при 

прізвищах (напр., І. Я. Франко), назви населених пунктів та інших географічних об’єктів 

(напр., с. Сушківка, р. Кам’янка) друкувати через нерозривний відступ (одночасне 

натискання клавіш Ctrl + Shift + пробіл). 

Список використаних джерел оформлювати згідно з ДСТУ8302:2015. Назву 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ друкувати через один рядок після основного 

тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка).  

Порушення вимог публікації тез виключають їх розгляд редколегією збірника 

матеріалів конференції. 

Окремим файлом подати відомості про автора та заявку на участь у конференції за 

зразком: 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

Петров Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Михайло 

Стельмах: націєтворчий потенціал митецької та наукової спадщини» 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові повністю_________________________________ 

2. Напрям конференції________________________________________________ 

3. Тема доповіді______________________________________________________ 

4. Місце роботи (без скорочення), якщо є співавтори, то повна інформація  

вказується і про них _______________________________________________ 

5. Науковий ступінь _________________________________________________ 

6. Вчене звання _____________________________________________________ 

7. Посада ___________________________________________________________ 

8. Телефони ________________________________________________________ 

9. E-mail ___________________________________________________________ 

10. Форма участі у конференції (очна, заочна) ___________________________ 


