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Інформаційний лист
Шановнi колеги!
Запрошуємо вас узяти участь у XІХ Мiжнароднiй конференцiї з
актуальних проблем філологічних дослiджень (пам’яті доктора
філологічних наук, професора А.Т. Гулака), що відбудеться 20-21 травня
2021 року в Харкiвському нацiональному педагогічному унiверситетi iменi
Г.С. Сковороди.
Передбачається проведення в межах конференції круглого столу
«А.Т. Гулак – мовознавець, літературознавець, поет».
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Теми доповідей і заявка на участь у конференції, де зазначено прізвище та
ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, поштова та
електронна адреси, номер телефону, форма участі в конференції (заочна, виступ

з доповіддю, виступ з повідомленням, стендова доповідь), потребу в
мультимедійних засобах, приймаються оргкомітетом до 10 квітня 2021 року.
Оргвнесок
(150
грн.)
просимо
надіслати
на
картку
Приватбанку5168745103134075 Калашник Оксані Вікторівні з указівкою
«Оргвнесок» до 5 травня 2021 року. Доктори філологічних наук оргвнесок не
сплачують.
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).
Матеріали доповідей як статті обсягом 8-15 сторінок за бажання авторів
після розгляду редколегіями напередодні конференції
будуть опубліковані
російською мовою в журналі «Русская филология. Вестник Харьковского
національного педагогического университета имени Г.С. Сковороды», що
входить до категорії «В» спеціалізованих видань (вартість 1 сторінки публікації
– 45 грн.), українською й англійською мовами – у збірнику наукових праць
«Лінгвістичні дослідження», що внесений до категорії «Б» Переліку наукових
фахових видань України (вартість 1 сторінки публікації – 60 грн.),та в
«Наукових записках Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди. Літературознавство» (категорія «Б»; публікації
українською, російською або англійською мовами, вартість 1 сторінки
публікації – 60 грн.). Статті приймаються редколегіями до 10 квітня 2021 року.
Просимо авторів, які не мають наукового ступеня, подати рецензію
наукового керівника на статтю з рекомендацією до друку.
Статтi та вiдомостi про автора слід надсилати у форматi doc
Росiйською мовою – Степанченку Іванові Івановичу на е-mail:
istepanchenko@ukr.net
українською й англійською мовами – Халіман Оксані Володимирівні на еmail: lingvos@meta.ua
статті з літературознавства – Гармаш Людмилі Вікторівні на е-mail:
scientificmagazine@ukr.net
Реквізити для оплати статей будуть надіслані авторам після рецензування
залежно від обраного журналу.
Телефони для довідок:
0686108902 – професор кафедри зарубіжної літератури та слов’янських
мов Степанченко Іван Іванович;

(0572) 68-02-36 – кафедра української мови (завідувач кафедри – доцент
Щербакова Наталія Володимирівна).
Оргкомітет iнформує, що надруковані матеріали та програму учасники
конференцiї одержать під час реєстрації або ж поштою за рахунок отримувача.
Запрошення та додаткова iнформацiя будуть надiсланi 10 – 12 травня
2021 року.
Проїзд, харчування та проживання за рахунок учасникiв конференцiї.
Вимоги до оформлення статей для наукового збірника «Лінгвістичні
дослідження»
вміщено
на
офіційному
сайті
збірника:
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/issue/archive
Вимоги до оформлення статей для
збірника «Наукові записки
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Літературознавство» викладено на офіційному сайті за посиланням
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/literature/information/authors або за
електронною адресою: scientificmagazine@ukr.net
Вимоги до оформлення статей для наукового збірника «Русская
филология. Вестник Харьковского национального университета имени
Г.С. Сковороды» вміщено на сайті
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philology

З повагою,
ОРГКОМIТЕТ

