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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Г. С. СКОВОРОДИ


Український мовно-літературний факультет імені Г. Ф. Квітки-Основʼяненка
Кафедра зарубіжної літератури та словʼянських мов 
імені професора Михайла Гетманця
61000, вул. Валентинівська 2, пов. 4, ауд. 404 В.
e-mail: kaf-world-literature@hnpu.edu.ua

Вельмишановні колеги!
6-7 квітня 2023 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбудеться третя Міжнародна наукова конференція 

Аргументи сучасної філології: свобода та безпека  

Надання Україні 23 червня 2022 року статусу кандидата на вступ до ЄС юридично закріпило на загальноєвропейському рівні українські прагнення щодо незворотності євроінтеграційного вибору України та приналежності до європейської сім’ї. 
У зв’язку з цим, пропонуємо розглянути концепт СВОБОДА як провідний для європейського мислення. Передусім на географічній території – Європі – у ХХІ ст. намагаються мирно співіснувати різні етноси та держави: французи, угорці, чехи, словени, албанці, німці, австрійці, литовці, поляки, естонці, фіни, голанці та багато інших, які мають власну мову, літературу, культуру, традицію. Їхнє прагнення «свободи» висловлюється в бажанні зберегти рідну мову та культуру, літературу, і при цьому водночас не пригнічувати «інших» – не рідні мови та культури, літератури. Концепт «свободи» передбачає : «чужому навчатись, та свого не цуратись». Для розповсюдження «свободи» необхідний концепт БЕЗПЕКА: толерантне ставлення до «іншого» / «не свого»; впевненість, що «чуже» не загрожує «своєму». 
Метою конференції є інтерпретація та виокремлення ідей / проблем / конфліктів, пов’язаних із концептами СВОБОДА та БЕЗПЕКА на мовному рівні, в художніх творах, публіцистиці, на телебаченні, в інтернеті та у реальному спілкуванні.
 

Це уможливить встановити процеси творчості, політики, ідеології, тоталітаризму, демократії, авторитаризму в мові, літературі, кіно, мистецтві, психології, соціології, педагогіці, методиці навчання мови та літератури. 

Основні тематичні напрями:

1. Пафос «свободи» ; пафос «безпеки»
	2. «Свобода» в категоріях «прекрасне» / «потворне» ; «безпека» в категоріях «прекрасне» / «потворне»
	3. «Свобода» в категоріях «комічне» / «трагічне» / «героїчне»; «безпека» в категоріях «комічне» / «трагічне» / «героїчне»
	4. «Свобода» в соціально-історичному контексті; «безпека» в соціально-історичному контексті
	5. Концепти «свободи» та/або «безпеки» від граматики речення до граматики тексту
	6. Концепт «свободи» та/або «безпеки» в лінгвістичних механізмах поезії, прози, реклами, телебачення, інтернет-висловлюваннях
	7. Концепт «свободи» та/або «безпеки» на рівні ідей, конфліктів, художніх образів, проблем 
	8. Владні стосунки
	9. «Умовність» і «соціалізація»
	10. «Свобода» / «безпека» в освітних процесах
	11. «Свобода» як рівність / нерівність в освіті
Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, польська, іспанська, німецька, португальська, китайська, японська.

Для участі у роботі конференції просимо надсилати до 20 лютого 2023 року на електронну адресу конференції (kaf-world-literature@hnpu.edu.ua) заявку учасника (див. додаток 1) і тези доповіді (див. додаток 2).

Організатори конференції запрошують взяти участь у її роботі. 


Голова оргкомітету конференції – д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України, ректор
Бойчук Юрій Дмитрович (Україна)
Заступник голови – д. філос. н., проф., проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності
Бережна Світлана Вікторівна (Україна) 
Науковий керівник конференц-проекту – д. філол. н., проф., завідувачка кафедри зарубіжної літератури та слов᾽янських мов імені професора Михайла Гетманця
Криворучко Світлана Костянтинівна (Україна)

Члени оргкомітету: 	
д. філол. наук, проф. Голобородько К. Ю. (Україна)
д. філол. наук, проф. Степанченко І. І. (Україна)
				д. філол. н., проф. Скоробогатова О. О. (Україна)
				д. філол. н., доц. Радчук О. В. (Україна)
				к. філол. н., доц. Козлова А. Г. (Україна)
				к. філол. н., проф. Разуменко І. В. (Україна)
к. філол. н., доц. Руда Н. В. (Україна)
к. філол. н., доц. Тучина Н. В. (Україна)
РhD філософії, докторант Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Рогальський П. (Польща)  
PhD педагогіки та екологічної культури,
IE Хорхе Елієсер Гайтан
Університет Сурколомбіана, Рохас-Багамон М.Дж. (Колумбія)
Doctor in Science and Technology Teaching, researcher in the areas of Science and Mathematics Teaching, Cultural Aspects of Mathematics and Ethnomathematics, MID-WEST STATE UNIVERSITY - UNICENTRO
Clodogil Fabiano Ribeiro dos Santos (Бразилія)
PhD in Translation Studies MID-WEST STATE UNIVERSITY – UNICENTRO Davi Silva Gonçalves (Бразилія)

				
Секретарі:			ст. лаб. Атанова О. О.


Фінансові умови участі в конференції:
Участь у роботі конференції може бути очною та дистанційною; участь для всіх безкоштовна. 
Питання можна обговорювати:
Атанова Ольга Олександрівна 
Viber +38 099 746 66 62 
Криворучко Світлана Костянтинівна 
WhatsApp, Viber +38 097 438 50 52
serka7@ ukr.net
Матеріали конференції оприлюднюються в електронному збірнику тез. 
Після роботи конференції пропонуємо безкоштовну публікацію повного тексту доповідей у вигляді наукових статей в англомовному міждисциплінарному науковому рецензованому електронному виданні Astraea https://astraea-journal.org/index.php/journal
За додатковою інформацією можна звертатися за електронною адресою редакції: kaf-world-literature@hnpu.edu.ua. 



Додаток 1
Заявка учасника другої Міжнародної наукової конференції 
Аргументи сучасної філології: свобода та безпека  
 6-7 квітня 2023 року


Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
(* файл називається латиницею за прізвищем автора, як-от: Ivanenko_zaiavka)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада 

Місце роботи (повна назва організації, інституту/факультету, кафедри)

Назва доповіді

Мова доповіді

Секція, у якій планується участь

Форма участі (очна/дистанційна)

Контактний телефон

Контактна електронна адреса

Поштова адреса для листування

Номер і повна адреса відділення Нової пошти (якщо учасник потребує розсилки друкованих матеріалів конференції (програми і тез конференції)
* розсилку друкованих матеріалів конференції Новою поштою оплачує одержувач окремо




Додаток 2
Вимоги до оформлення тез доповідей
1. Файл називається латиницею за прізвищем автора, як-от: Ivanenko_tezy.
Обсяг тез – 5 повних сторінок (приблизно 7500 знаків або близько 1250 слів), які включають анотацію англійською мовою (ABSTRACT) 150-200 слів; ключові слова англійською мовою (KEYWORDS) 7-10, які відокремлюються комою; у списку літератури (REFERENCES) 5 позицій (за вимогами платформи WOS). Якщо книга/стаття надрукована українською мовою, її слід транслітерувати в стандарті BSI https://transliteration.pro/bsi, https://antropophob.ru/translit-bsi.  Матеріали конференції будуть оприлюднені в Інтернеті в безкоштовному електронному доступі.
2. Порядок розміщення матеріалів:

•	на початку тез розміщують їхню назву (друкують великими літерами, напівжирним шрифтом, з рівнянням по центру сторінки);
•	у наступному рядку вказують прізвище, ініціали автора, у дужках – назву міста (цю інформацію друкують з рівнянням по центру сторінки без жирного виділення, великими літерами тільки перша літера прізвища, ініціали та перша літера назви міста); країну;
•	ORCID;
•	далі розміщують основний текст тез, оформлений із чітким дотриманням технічних вимог (див. пункт 3);
•	бібліографічні посилання розміщуються після основного тексту тез й оформлюються відповідно до 6th APA Style Manual. Література оформлюється за алфавітом без нумерації, посилання в тексті у круглих дужках: прізвище автора, рік видання джерела (Lakan, 2004) або прізвище автора, рік видання джерела, номер сторінки (Lakan, 2004, р. 50);

* Тези, що не відповідатимуть означеним технічним вимогам, науковому рівню, тематиці конференції, оргкомітетом конференції розглядатися не будуть.

Окремим файлом просимо надати фотографію автора.

3. Технічні вимоги: 

•	поля ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1см; 
•	абзацний відступ – 1, 25 см; 
•	шрифт Times New Roman; 
•	14 розмір шрифту; 
•	міжрядковий інтервал – 1,5; 
•	міжабзацний інтервал – 0 пт; 
•	якщо в тексті названо імена, то між іменем і прізвищем чи прізвищем та ініціалами роблять нерозривний пробіл (одночасне затиснення клавіш Ctrl, Shift, пробіл);
•	по всьому текстові використовують однотипні лапки «»; 
•	чітко диференціюють тире (–) та дефіс (-);
•	ілюстративний матеріал подають курсивом; 
•	елементи тексту, які, на думку автора тез, потребують виділення, маркують напівжирним курсивом.

Зразок оформлення тез
БАЖАННЯ ЯК НЕСТАЧА
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
Штейнбук Ф. М. (Братислава, Словаччина)
ORCID

ABSTRACT. The aim of the article is to study the problematics related to the correlate of desire analyzing a few representative works of the modern world literature, such as H. Murakami «18Q4», M. Pavić «The Second Body» and M. Houellebecq «The Possibility of an Island». The corporal-mimetic method is used to interpret the fiction literary works under analysis. This method is applied to analyze the corporal-living background of artistic discourse.
Due to the chosen approach, the conclusion is made that, first, the correlate of desire is not only based on the libido foundation as, according to G. Deleuze and F. Guattari, desire is characterized by «immanent happiness – as if desire were filled with itself and its own observations – happiness which is not supposed to have any deficiency…».
And second, it becomes obvious that the correlate of desire related to a man evolves in such an exceedingly wide anthropological environment that the relation between desire and libido acquires almost a marginal status because it is determined by deficiency, namely deficiency of the final aim, or by deficiency of desire which guarantees a significant sense of human existence.
KEYWORDS: modern world literature, correlate, corporal-mimetic method, desire, deficiency, anthropological environment, human existence.

Навряд чи потребує спеціальних доказів думка, за якою людина рухається цим світом, а отже, і рухає цей світ внаслідок своїх нестримних бажань, пов’язаних передусім із задоволенням декількох фундаментальних потреб.
Втім виявляється, що поза цими об’єктивними матеріальними мотивами, корелят бажання набуває також і глибокого онтологічного сенсу, який відчутно дається взнаки у сучасній гуманітаристиці.
Зокрема, на думку Ж. Лакана, попри те, що «коли йдеться про бажання, то на перший план хоч-не-хоч виходить поняття лібідо» (Lakan, 2004, р. 50), цей французький філософ стверджує також, що передусім «бажання – це відношення буття до нестачі. І ця нестача якраз і є нестачею буття як такого». Більш того, Ж. Лакан переконаний, що «це не просто нестача одного або іншого, це нестача буття, за допомогою якого існуюче існує» (Lakan, 2004, р. 50).
У такому плані зміст кореляту бажання навряд чи можна вичерпати проблематикою лібідо, і у зв’язку із цим у пригоді може стати розроблений у тракті докторських та постдокторських студій тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів, який полягає у тому, що літературні тексти хоч і досліджуються передусім з огляду на їхню тілесну детермінованість, проте його можна визначити як метод аналізу тілесно-буттєвого підґрунтя художнього дискурсу.
З іншого, натомість, боку, а також з метою якнайбільш вірогідного та переконливого результату, об’єктом дослідження обрано декілька певною мірою репрезентативних, але здебільшого перекладених творів світової літератури. Такий вибір є цілком свідомим через те, що йдеться про універсальний антропологічний корелят, на функціонування якого у літературних творах не повинна у суттєвий спосіб впливати мова цих творів.
Про дещо інший, але також далекий від лібідозної детермінації тип бажання йдеться й у романі М. Павича «Друге тіло» (Pavich, 2007), у якому герої, що зосереджені на пошуках «другого тіла», сповнені, таким чином, бажанням подолати смерть.
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