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Тематичца картка науково-дослiдноi роботп кафедри

ykpaiHcbkoi лiтератчри
(назва кафедри)

Назва цауково-дослiдноi роботи
Акryальнi гrроблеми лiтераryрознавства

TepMiH виконання роботи
початок (01) вересня 2016 р.
закiнчення ((0t)> вересня 2022р.

Науковий керiвник
каЕдидат фiлологiчних наук, доцент Мелешко Bipa АнатолiiЪна

(ПIП, науковий сryпiнь, вчене звання)

Мета роботи - пiдвищити ефекгивнiсть науковоi дiяльностi кафедри, представити
рiзноманiтнi форми реалiзацii цiсi дiяльностi, посилити теоретичну та пракгичIту
значущiстъ .HayкoBro< набуткiв членiв кафедри

Короткий змiст i очilсуванi результати
Проведення щорiчних кафедр€tльних наукових ceMiHapiB <Акгуальнi проблеми

лiтераryрознавства>) та на i'хнiй ocHoBi гryблiкацiя статей
Пiдютовка та гryблiкацiя двох збiрникiв наукових праць <<Актуальнi проблеми

лiтераryрознавствa>>
Видання xpecToMaTii TeKcTiB для обов'язковою вивчецня напам'ять iз

дисциплiн <<Усна народна творчiсть>>, <<Iсторiя украiЪськоТ лiтераryри та лiтераryрноi
критики>

Органiзацiя та проведення Всеукраihсъких Сивоконiвських читань (життя i
наукова дiяльнiсть лiтераryрознавця фигорiя Сивоконя)

ГIроведення III ВсеукраiЪсъкоi науково-практичноi конференцii <<Лiтераryрне
краезнавство : проблеми, поццrки перспективи>

!свiтиl

Кý-}

201б р.



ГIроведення Мiжнародноi науково-праtсичноi конференцii <<IBaH

Котляревський та украiнська цультура XIX - XXI столiтъ>>

КАJIЕНДАРI*WI IIJIAH РОБ ОТИ

Ng

пlп

Змiст етапу TepMiH
виконЕlння

Фiк,
квартап)

Виконавцi Очiкуванi резулътати

l CTaTTi вересень
20lб р. -
вересень
2а22р.

Мелешко В.А.
Зiнченко H.I.
Ленська С.В.
Нежива Л.Л.
Радько ГI.

Литвин Л.М.
Бiлик Г.М.

Волошryк Ю.О.

Публiкацiя статей у
науковометриIIних,

фаrових та iнших
виданIUtх

2 Конференцiя 19 жонгня

2al7 р

Мелешко В.А. Ш Всеуlсраiнська
науково-практиtIна
конференцiя
кЛiтераryрне
краезнавство:

проблеми, пошуки
перспективи> iз
rryблiкацiею збiрника
статей

3 BceyKpaiHcbKi
HayKoBi читаннrI

фУденъ
2017 р.,
грудень
2019 р,
црудень
2021_ р.

Зiнченко H.I.,
нежива л.Л.

Орrанiзацtята
проведення (кожнi
два роки)
ВсеукраiнськlD(
сивоконiвських
читань iз rrублiкацiею
висryпiв у фахових
виданЕях

4 Хрестоматiя сlчень-
травень
2018 р.

Радъко ГI. Видання xpecToMaTii
TeKcTiB дш
обов'язковою
вивчення напам'ять iз
дисциплiн <<Усна

народна творчiсть>>,
<<Iсторiя украiЪськоi



лlтератури та
лiтераryрноi
критики)
(електронпий
BapiaHT)

5 Збiрник наукових
працъ

вересень-
грудень
2018 р.

Бiлик Г.М. Акryалънi пробл9ми
лiтераryрознавства:
Збiрник наукових
статей / За

ред. В.А. Мелешко.,
Г.М. Бiли Випуск
6. - Полтава, 2018

6 Конференцiя вересень

2019 р.

Зiнченко Н .I. Мiжнародна науково-
пр€lктиtlна

конференцiя <<IBaH

Котляревський та
yKpafHcbKa культура
XIX - XXI столiть>>

7 Збiрник наукових
праць

вересень_

груденъ

2020 р.

Волоrrlук Ю. О. Акгуальнi проблеми
лiтераryрознавства:

Збiрник наукових

статей l За

ред. С.В. Ленська,
Ю.О. Волоuryк. -
Вигrуск 7. - Полтава,
2020

Науковий керiвник В.А. Мелешко

Погоджено на засiданнi кафедри украrцськоТ лiтераryри <<30>> серпня 201б р,,
протокол Ng 1.
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Завiдувач кафедри В.А. Мелешко


