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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

Шановні колеги! 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Бахмут) запрошує Вас взяти участь у VIІІ Міжнародній науковій 

конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення», яка 

проводитиметься 24 березня 2022 року у м. Бахмут.  

Наукова проблематика конференції: 

1. Проблеми походження та розвитку східнослов’янських мов та літератур. 

2. Діалог культур в художній літературі: Славія та зарубіжжя. 

3. Лінгвістика тексту і текстова лінгвістика: стилістика, прагматика, 

соціолінгвістика. 

4. Сучасні аналітичні стратегії літературного твору. 

5. Слов’янська історія в світовій художній літературі. 

6. Проблеми вивчення фольклорів східних слов’ян. Літературне краєзнавство: 

перспективи вивчення. 

7. Письменник та його час: історична доля авторства. 

8. Інновації у структурах східнослов’янських мов. 

9. Східнослов’янська ономастика. 

10. Концептуальні та мовні картини світу східних слов’ян. Актуальні проблеми 

ономасіології. 

11. Новітні концепції методики викладання рідної та іноземних мов і літератур. 

Передбачено видання тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, який буде 

оприлюднено в електронному вигляді.  

Учасники конференції отримають сертифікати.  

 

Мови конференції – українська, російська, білоруська, англійська. 



 

Організаційний внесок становить 200 гривень (для бажаючих взяти участь у 

конференції заочно – 100 грн.), висилається переказом коштів через термінали 

ПриватБанку або систему «Приват24» на картку 4149 4391 0763 6882, отримувач – Комаров 

Сергій Анатолійович (+38-095-456-50-14). Будь ласка, одразу надішліть підтвердження 

платежу (дата, час і сума оплати) на електронну адресу kamis2007sa@ukr.net, вказавши 

призначення платежу – «оплата оргвнеску».  

Оргкомітет приймає заявки (зразок додається), тези доповідей обсягом не більше 4 

сторінок до 05 березня 2022 року. Офіційні запрошення учасникам конференції 

розсилаються оргкомітетом до 20 березня 2022 року.  

Матеріали для конференції (заявку, тези доповіді, статті) просимо висилати на 

електронні адреси: allagabidullina54@gmail.com (лінгвістика), yelena77@ukr.net 

(літературознавство). Контактні телефони: 050-292-22-76 (професор кафедри 

мовознавства та російської мови Габідулліна Алла Рашатівна); 050-983-17-93 (доцент 

кафедри світової літератури Горлова Олена Володимирівна). 

Будемо вдячні за розповсюдження інформації серед колег і всіх зацікавлених.  

Маємо надію на плідну співпрацю! 

 

Оргкомітет конференції 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення» 

 

Прізвище: 

Ім’я: 

По батькові: 

Науковий ступінь: 

Вчене звання: 

Посада: 

Організація: 

Країна, адреса: 

Телефон: 

E-mail: 

Назва доповіді: 

 

Правила оформлення матеріалів 

• обсяг – до 4 сторінок (формат А4); 

• шрифт: Times New Roman, кегль: 14; інтервал: 1,5; 

• абзац – 1 см.; поля: з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються; 

• НАЗВА ДОПОВІДІ відцентрована, над заголовком праворуч – ініціали, прізвище, 

під ними – назва міста, зліва – УДК; після назви – текст доповіді. Посилання у 

тексті наводяться у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру джерела 

із списку літератури та номеру сторінки: [3, с. 37-38], багатотомні джерела: [5, 

т. 2, с. 53] (функція «посилання» не використовується!). Після тексту доповіді: 

ЛІТЕРАТУРА (за алфавітом); 

• текст набирається без переносів;  

• вірші друкуються з абзацним відступом 4 см. 

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам, прийматися до друку не будуть. 

 


