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22–23 вересня 2022 року на базі кафедри української та зарубіжної 

літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та 

соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету 

відбудеться Міжнародна наукова конференція «Співи землі: біологія та 

екологія в літературі та культурі». До участі запрошуються науковці, 

викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, 

студенти. 

До обговорення пропонуються такі питання: 

1. Людина і жива природа в літературі: гармонія чи конфлікт? 

2. Літературознавство і біологія / екологія: точки перетину. 

3. Людина – тварина – рослина: субординація в живій природі. 

4. Анімалістичний жанр у літературі і культурі. 

5. Зоопоетика: міф – фольклор – фантастика. 

6. Семіотика, символіка, емблематика, мова тварин і рослин  у літературі й 

мистецтві.  

7. Гербарії, бестіарії, тваринні епоси як літературні жанри: сучасні 

інтерпретації. 

8. Літературні твори від імені тварин. 

9. Тварини і рослини в літературі як символи націй і держав. 

10. Рослини і тварини в урбаністичному просторі.  

11. Зоопарк, звіринець: права тварин і проблеми біоетики. 

12. Мотив полювання і образ мисливця в літературі й мистецтві. 

13. Тварини та рослини в жанровій, дитячій літературі і в популярній 

культурі. 

14. Ліси, сади і парки в літературі та мистецтві. 

15. Рослини, тварини і здоров’я людини, тема вегетаріанства, веганства.  

16. Екокритика: філософські, психологічні, соціологічні та естетичні аспекти. 

17. Екологічний гуманізм та активізм у літературі ХХ–ХХІ століття. 

18. Постапокаліпсис у координатах біології та екології.  

19. Межі природного: кібернетика, генетика, технології і концепції 

постгуманізму.  

 

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для 

обговорення в рамках тематики конференції.  

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, болгарська, 

англійська. 

Форми участі в конференції: У зв’язку з невизначеною епідеміологічною 

ситуацією у світі конференцію буде проведено в комбінованому форматі: в 



очній формі (передбачає безпосередню участь доповідачів) та дистанційній 

(передбачає онлайнову доповідь із застосуванням комунікаційних технологій). 

Форми участі в конференції: очна та заочна (стендова доповідь і 

публікація матеріалів). 

Для участі в конференції необхідно до 30 червня 2022 року подати 

заявку, заповнивши Google-форму (форма).  

Лінк на форму:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUcSWEld1GOIExSv_ZYHoTQe

Fh20S3n16rMjBSLi1uuv9M-Q/viewform?usp=sf_link  

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці 

конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 15 липня 

2022 року.  

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною 

поштою за вказаною в заявці адресою до 1 вересня 2022 року. Просимо 

зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення в паперовому вигляді, і 

вказати точну адресу для його надсилання.  

Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані до 

початку її роботи в збірнику тез доповідей (вимоги до тез див. нижче). Після 

отримання підтвердження про внесення теми до програми учасникам, 

незалежно від форми участі – очної або заочної, до 10 серпня 2022 року 

необхідно надіслати тези доповіді. Заочним учасникам конференції збірник тез 

буде розіслано після її проведення післяплатою.  

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.  

Реєстраційний внесок – 250 гривень. Він включає публікацію тез у 

збірнику матеріалів конференції та програми та інші витрати. Внесок 

сплачують усі учасники конференції (очні та заочні) до 10 серпня 2022 року. 

Поштовий переказ здійснювати на ім’я та адресу: Астапова Вероніка Алімівна, 

71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, факультет філології та 

соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, 

кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства, телефон (095)192-77-03.  

 Оплату здійснювати лише після повідомлення про включення теми до 

програми конференції.  

Контакти:  

Адреса: 71112, Запорізька область, м. Бердянськ,  м. Бердянськ, 

вул. Шмідта, 4, факультет філології та соціальних комунікацій Бердянського 

державного педагогічного університету, кафедра української та зарубіжної 

літератури і порівняльного літературознавства.  

Телефони: 

(06153) 7-07-53 – кафедра української та зарубіжної літератури і 

порівняльного літературознавства, (095)192-77-03 – Астапова Вероніка 

Алімівна (з питань сплати оргвнеску); 

(097) 517-19-23 – Філоненко Софія Олегівна, (050) 456-15-05 – Новик 

Ольга Петрівна, (095) 746-47-90 – Харлан Ольга Дмитрівна (з питань подання 

заявок та програми конференції); Е-mail: berdkonf@ukr.net (для тез). 
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Обсяг тез – 2 сторінки. 

Стандарти: аркуш формату А4, документ у форматі *doc (Word 1997-2003), 

шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, 

всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – 

відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.  

Якщо Ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь 

ласка, надішліть їх електронний варіант. 

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається 

виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. 

Необхідно використовувати лапки-ялинки «…». При наборі тексту потрібно 

розрізняти символи дефісу (-) та тире (–). 

Матеріали розташовуютьсяв такій послідовності: 

1) прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по 

правому краю); 

2) науковий ступінь або аспірант / магістрант (окремий абзац з вирівнюванням 

по правому краю); 

3) місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва 

не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи – окремий 

абзац з вирівнюванням по правому краю; 

4) заголовок (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без 

відступів першого рядка з вирівнюванням по центру); 

5) основний текст; бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. 

Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. 

Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера 

джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У 

реченні крапка ставиться після дужок, посилань. 

6) список використаних джерел – не більше 5 позицій. Бібліографічний опис 

списку використаних джерел може оформлятися з урахуванням 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила 

складання». 

 Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом 

першого рядка – 1 cм). 
 

Зразок оформлення тез: 

 

Іванова О.І., 

кандидат філологічних наук, 

Бердянський державний педагогічний університет 

 

ЗАГОЛОВОК 

 

[Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст] 

 

 

Зразок оформлення списку джерел: 
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