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Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
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Кафедра методики викладання української мови та літератури  

Оргкомітет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«П’яті Бугайківські читання», що відбудеться 29–30 вересня 2016 року в             

м. Ніжині Чернігівської області.  

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу таких 

секцій: 

 

1. Науковий внесок Т.Ф. та Ф.Ф. Бугайків у розвиток методичної 

галузі. 

2. Художня література в освітньому просторі. 

3. Українська мова як наукова й навчальна дисципліна. 

 

Залежно від змісту тексти доповідей будуть опубліковані у фахових 

виданнях, затверджених ВАК України в галузі педагогіки або філології. 

 

Наукові статті приймаються обсягом 6–12 сторінок. 

 

Редакція залишає за собою право відбору та редагування статей. Під час 

їх написання варто враховувати Постанову Президії ВАК України               

№7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України», яка передбачає: визначення проблеми в 

загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання даної проблеми й на які спирається автор; виокремлення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 

формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

 

Вимоги до оформлення статей:  
1) Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому куті першої 

сторінки тексту. 

2) Назва друкується великими літерами по центру. 

3) Прізвище та ініціали автора – під заголовком малими літерами. 

4) Короткі анотації українською, російською та англійською мовами 

(до 6 речень). 

5) Ключові слова українською, російською та англійською мовами. 

6) Основний текст статті може розбиватися на розділи.  

Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера 

джерела та сторінки [7, с. 64] у підзаголовку «Література». 



7) Перед списком використаних джерел, який подається в алфавітному 

порядку, пишеться підзаголовок «Література». 

 

УДК 371.32:821.161.2                             

ХУДОЖНЯ МАКРОІСТОРІЯ СТАТИЧНОГО ТИПУ: 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ 

Бондаренко Ю. І. 

У статті окреслено філософсько-теоретичні засади та методичні 

напрямки для вивчення літературних творів із макроісторичною картиною 

світу на основі статичних елементів у моделюванні художньо-історичної 

дійсності. 

Література 

1. Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К.: Радянський 

письменник, 1991. – 212 с. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАКРОИСТОРИЯ СТАТИЧЕСКОГО ТИПА: 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

 

Бондаренко Ю.И. 

 

В статье очерчены философско-теоретические основы и методические 

направления изучения литературных произведений с макроисторической 

картиной мира на основании статических элементов в моделировании 

художественно-исторической действительности. 

 

FICTIONAL MACROHISTORY OF THE STATIC TYPE:  

THEORY AND METHODS OF STUDYING 

Y.I. Bondarenko 

In the article the philosophico-theoretical basis and methodological trends in 

the study of literary works with macrohistorical world view on the basis of static 

elements in the modeling of fictional historical reality are defined. 



Видання здійснюється за кошти авторів. Статті студентів, магістрантів, 

аспірантів та здобувачів супроводжуються завіреними рецензіями наукового 

керівника (якщо він є співавтором публікації, то рецензія не обов’язкова).   

Матеріали з методики навчання української літератури, переказ коштів 

просимо надсилати на адресу:  

Бондаренку Юрію Івановичу, вул. 3-й Мікрорайон, буд. 12, кв. 80,                          

м. Ніжин Чернігівської області, 16604. 

Матеріали з методики навчання української мови, переказ коштів – 

Голуб Наталії Миколаївні, кафедра методики викладання української 

мови і літератури, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,                                              

вул. Крапив’янського, 2, м. Ніжин Чернігівської області, 16602. 

Контактні телефони: 

Бондаренко Ю.І.: сл.: (04631)5-37-42; моб.: (068)813-72-13. Е-mail: 

yuriy_bondaren@ukr.net. 

Голуб Н.М.: моб.: (067)504-18-90. Е-mail: Nataliya1973@i.ua. 

Для участі в конференції просимо надіслати до 15 вересня 2016 року:  

 заявку (електронною поштою, додаток 1), у якій указати відомості про 

учасника конференції: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, 

посаду, науковий ступінь, вчене звання, контактний телефон, адресу для 

листування, E-mail, назву доповіді та секції; 

 роздруківку тексту доповіді на аркушах формату А 4 (2 примірники) та 

її електронну версію, сформовану у вигляді файлу на диску (CD). Поля: 

зліва – 30 мм, справа – 15, зверху – 20, знизу – 25 мм; шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;  

 конверт (формат А 4) із заповненою зворотною адресою та маркою по 

Україні; 

 30 грн. за кожну сторінку надісланого для друку матеріалу. Оплата 

публікації здійснюється поштовим або електронним переказом. 

Розсилка – за рахунок особистих коштів учасників конференції. Деталі 

за телефоном. 

 

На початку роботи конференції сплачується організаційний внесок у 

розмірі 200 грн. Доктори наук організаційного внеску не сплачують. Для 

заочних учасників конференції оргвнесок  – 50 грн. 

Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників конференції.  

Реєстрація учасників 29 вересня від 8.00 до 10.00 у Гоголівському 

корпусі університету. Їхати від залізничного вокзалу маршрутними 

автобусами № 3, 9, 7 до зупинки «Університет».  

Сподіваємося на співпрацю! 

 



 

Додаток  1  

Заявка 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«П’яті Бугайківські читання», 29–30 вересня 2016 року, м. Ніжин 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Назва доповіді  

Назва секції  

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи, посада  

Поштова адреса для листування  

Контактний телефон (мобільний)  

E-mail  

Форма участі в конференції (доповідь на 

секційному засіданні, публікація статті, 

участь без доповіді та публікації) 

 

Потреба в гуртожитку чи готелі  

 

 

 

 

 

 


