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Всеукраїнська науково-практична конференція в рамках літературно-мистецького 

фестивалю «Листопадовий ЧИН» 

 

«Творчий феномен Олеся Бабія (1897 – 1975) в контексті українського 

вісниківства: художні інтенції, націософська проблематика, естетико-

теоретичні параметри» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заплановано роботу за такими тематичними напрямами: 

 

1. Інтелектуальна й літературна біографія автора як відображення 

настроїв епохи 

2. Роль О. Бабія у формуванні вісниківського літературного середовища 

3. Поетичні пошуки О. Бабія поміж модернізмом і вольовим 

неоромантизмом 

4. Прозові і драматичні жанри у спадщині письменника 

5. Літературна критика й есеїстика автора 

6. О.Бабій як ідеолог доби, його участь в журналах та видавничих 

проектах 
 

Заявку на участь у конференції (див. додаток 1) подати до 15 жовтня 2020 року на 

електронну адресу: kaf.lit@ukr.net  

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за 

вказаною в заявці адресою до 20 жовтня  2020 року. 

Матеріали конференції будуть видрукувані в Збірнику матеріялів, що вийде до кінця 

поточного року. 

Проїзд і проживання ‒ за рахунок учасників конференції. 

   

Довідки за телефонами: 0342-59-60-74   (проф. Степан Хороб), 098 793 75 64 (доцент 

Євген Баран), 097 143 10 12 (доцент Олег Баган),  

                                     

                                             Запрошуємо до співпраці!  

 

 

 Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде 

підтверджене нашим повідомленням на вказану Вами електронну адресу.  

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити 

надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці 

конференції, неналежним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких 

перевищено, або надіслані пізніше зазначеного терміну. 

Розмір організаційного внеску становить 200 грн. 

Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення. 

Організаційний внесок включає вартість збірника матеріалів 

конференції. Збірник матеріалів буде надіслано кожному учаснику 

конференції, який заплатив вступний внесок за власний кошт.  

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, 

проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, 

або за рахунок сторони, що їх відряджає. 

https://mbox2.i.ua/compose/1078481354/?cto=JhIgEvwkF30RHEofEBkxSEEr8mAUzCxEKxEnCws8bf0DBFZquLWBRqGar5%2BvhJtuoaLLig%3D%3D


 

Програма конференції буде надіслана разом із запрошенням на 

конференцію. 

Вимоги до оформлення статті 

➢ Текст має бути виконаний в Microsoft Word для Windows. 

➢ Обсяг тексту: до 12 повних сторінок через інтервал 1,5. 

➢ Праворуч – ім’я та прізвище автора, назва установи, місто; 

прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене 

звання (для студентів): шрифт TimesNewRoman, кегель – 14. Наприклад: 

Іваненко Іван Іванович, 

Науковий керівник: 

Петренко П.П., к.ф.н., доц.,ЛНУ ім. І.Франка. 

➢ Назва статті посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): 

шрифт TimesNewRoman, кегель - 14, жирний. Наприклад:  

ДЕНІ ДІДРО: ФІЛОСОФ І ЛІТЕРАТОР  

➢ Через інтервал 1,5 текст статті, який повинен відповідати таким 

вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє ліве, праве – 2 см, шрифт 

TimesNewRoman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.  

➢ Список використаних джерел (без повторів) додається за 

необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел. У 

тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них 

порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, 

наприклад: [1, с.56].  

 

Кількість співавторів однієї публікації – не більше двох осіб. 

 

 

 

 

 

 
 


