
Інформаційний листок 

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

Факультет філології 

Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства 

запрошують  

до участі у науковій відео-конференції  

«Творчість Г.Х.Андерсена: 
реалії ХХІ століття» 

28 травня 2020 року 

(м. Івано-Франківськ, Україна) 

 

Конференція приурочена до 215 річниці з дня народження та 145 

річниці смерті Г. Х. Андерсена. 

 

Мета конференції: обмін інформацією щодо актуальності творчості 

данського письменника у наш час. 

 

Планується робота за такими тематичними напрямками: 

 Духовний потенціал літературно-художньої спадщини письменника 

 Андерсен дітям 

 Андерсен дорослим 

 Перекладацька українська школа і творчість Г. Х. Андерсена 

 Вивчення творів Г. Х. Андерсена у середній і вищій школах. 

Робочі мови конференції : українська, англійська, російська, польська. 

 

Форма участі у конференції: дистанційна / заочна (відеозв’язок). 

 

До участі запрошуються наукові і науково-педагогічні працівники, 

вчителі, аспіранти, магістранти, студенти, бібліотекарі та усі пошановувачі 

творчості Г. Х.  Андерсена. 

 

Інформація про участь 
Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 15 травня 2020 

року заповнити заявку за вказаною формою (Додаток 1) на email: mlnr@i.ua 



Після реєстрації учасникам буде надана інформація про входження в 

систему відеозв’язку та адреса, на яку можна буде надіслати власні матеріали 

для їхньої публікації в електронному збірнику матеріалів конференції.  

 

Усі учасники конференції отримають сертифікати про участь. 

Організаційний збір становить 30 гр. Кошти будуть використані на 

редагування та підготовку збірника матеріалів конференції. 

 

Вимоги до оформлення матеріалу. 

Обсяг 6-8 стор. тексту, відформатованих за вказаними параметрами: поля 

верхнє, нижнє і праве – 1,5 см, ліве – 2 см; шрифт Times New Roman, розмір 

14, міжрядковий інтервал 1,5. 

Література оформляється в кінці тексту під назвою «Література» згідно 

чинних вимог. 

Посилання у тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням 

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

цитується. Наприклад: [4, c. 157-164]. 

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника 

конференції (наприклад, Петришин_стаття.doc). 

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу. 

З питань участі у конференції звертатися за тел.: +38 098 948 41 39 

Алла Михайлівна Мартинець.  

 

Запрошуємо до співпраці! 

З повагою,  

Оргкомітет конференції 

  



Додаток 1 

Заявка 
на участь у науковій конференції  

«Творчість Г. Х. Андерсена: реалії ХХІ століття» 

(28 травня 2020 року, м. Івано-Франківськ) 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові:  

Організація (установа): 

Посада (звання): 

Адреса: 

Тел.: 

E-mail: 

Тематичний напрямок: 

Тема доповіді: 


