Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Національний заповідник-музей М.В. Гоголя
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені М.В. Остроградського
XIV ГОГОЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Міжнародна науково-практична конференція
1-3 квітня 2019 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
1-3 квітня 2019 року на базі Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка (факультет філології та журналістики, кафедра
світової літератури) та Національного заповідника-музею М.В. Гоголя (Гоголеве)
відбудуться XIV Міжнародні Гоголівські читання.
До участі у конференції запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі
та вчителі навчальних освітніх закладів, аспіранти, магістранти, студенти.
Напрями роботи конференції
1.Творчість Гоголя в контексті світової літератури.
2. Гоголь і Україна.
3. Біографія Гоголя.
4. Поетика Гоголя.
5. Мова творів Гоголя.
6. Вивчення Гоголя в школах та вишах.
7. Гоголь і християнство.
8. Філософія Гоголя.
9.Гоголь і мистецтво.
10.Географія подорожей Гоголя.
11. Гоголь і його сучасники.

У програмі конференції: пленарні та секційні засідання, круглі столи,
дискусії, презентації наукових, навчальних і навчально-методичних видань, а
також творчі вечори, екскурсії.
Для участі в роботі конференції просимо до 1.02.2019 надіслати
відповідальним секретарям Оргкомітету заявку (бланк заявки додається). Після
отримання заявки та її затвердження Оргкомітетом Вам буде надіслано більш
детальну інформацію про умови проведення заходу.
Статті можна подати для публікації до фахового видання ПНПУ імені В.Г.
Короленка «Філологічні науки» (Index Copernicus) або іншого фахового видання
університету відповідно до теми Вашого виступу. Умови публікації статей
дивіться, будь ласка, на веб-сторінці: http://pnpu.edu.ua/ua/filolohichninauky.php
Відповідальний секретар Оргкомітету конференції (для зв’язків в
Україні) – Конєва Тетяна Михайлівна, тел. (0532) 570631, моб. тел. 095 576 91
86, е-mail: tmixalov@ukr.net
Відповідальний секретар Оргкомітету конференції (для зв’язків із
закордонними учасниками) та відповідальний секретар збірника наукових
праць «Філологічні науки» ПНПУ імені В.Г. Короленка – Капустян Інга
Іванівна, тел. 066-488-56-42, е-mail: philnauk_poltava@ukr.net
Ласкаво просимо!
Заявка учасника (учасниці) XIV Міжнародних Гоголівських читань
Прізвище
Ім’я та по батькові
Установа
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Тема доповіді
Напрям роботи конференції
Поштова адреса
e-mail
Телефон
Необхідність поселення:
а) у готелі міста;
б) у гуртожитку університету.

