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ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, СТУДЕНТИ, УЧИТЕЛІ-СЛОВЕСНИКИ! 

 
Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Шості Бугайківські читання», яка відбудеться 27–28 вересня 

2018 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. 
 
Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу секцій. 

Пленарне засідання: 
Презентація книги В. Данилова «Література як предмет викладання». 

Робота 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.  

 
Просимо надсилати заявки до 15 вересня 2018 року.  
 
Залежно від змісту тексти доповідей будуть опубліковані в наукових 

фахових виданнях України в галузі педагогіки або філології. 
 
Редакція залишає за собою право відбору та редагування статей. До 

друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: 
постановка 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, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного 
дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

До друку приймаються наукові статті обсягом 6–12 сторінок, які 

раніше не друкувалися.  
 

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

сторінки тексту. 
2) Назва друкується великими літерами (українською, російською та 

англійською мовами), вирівнювання по лівому краю. 
3) Прізвище та ініціали автора – напівжирними літерами по лівому краю 

(українською, російською та англійською мовами). 



4) Анотації та ключові слова подаються: 

 російською мовою (до 6 речень); 

 англійською мовою (200 слів) – машинний переклад не допускається; 

 українською мовою (цілком подібна до змісту анотації англійською 
мовою). 

5) Основний текст статті може розбиватися на підрозділи.  
Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера 

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

 
Нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл) ставиться обов’язково: 

 між ініціалами та прізвищем (В. Данилов); 

 після географічних скорочень (м. Київ); 

 між знаками номера (№) та параграфа й числами, які до них 
відносяться;  

 у посиланнях на літературу [14, с. 60]; 

 усередині таких скорочень: і т. ін.; 

 між внутрішньотекстовими пунктами й інформацією, яка йде після них, 
між числами й одиницями виміру (20 кг), а також датами (ХХ ст., 2002 р.). 

6) Схеми та малюнки в статті потрібно пронумерувати. Нумерація 
виділяється курсивом, назва малюнка – курсивом напівжирним. 

Слово «Таблиця» виділяється напівжирним шрифтом по правому краю, 
назва таблиці – по центру напівжирним курсивом. 

7) Література розміщується після статті в порядку згадування або в 
алфавітному порядку. Список літератури оформляється відповідно до 
Бюлетеня ВАК № 5 за 2009 р.  

 
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. Графська, 2, м. Ніжин Чернігівської області, 16602. 

Контактні телефони: 

Бондаренко Ю. І.: сл.: (04631)7-19-77; моб.: (068) 813-72-13. Е-mail: 
yuriy_bondaren@ukr.net. 

Голуб Н. М.: моб.: (068) 236-51-59. Е-mail: Nataliya1973@i.ua. 

 
 



Для участі в конференції просимо надіслати до 15 вересня 2018 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 статті на аркушах формату А4 та її електронну 
версію, сформовану у вигляді файлу (електронною поштою). Текст має 
бути складений у Microsoft Word (розширення *.doc, .docx).          
Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 pt. Поля: праве – 25 мм; 
верхнє, нижнє – 20 мм; ліве – 30 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. 
Абзацний відступ – 1 см, установлена заборона висячих рядків;  

 конверт (формат А4) із заповненою зворотною адресою та маркою по 
Україні; 

 30 грн. за кожну сторінку надісланого для друку матеріалу (станом на 
01.07.2018 р.). 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 300 грн. Доктори наук організаційного внеску не сплачують. Для 
заочних учасників конференції оргвнесок  – 75 грн. 

Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників конференції.  
Реєстрація учасників – 27 вересня від 8.00 до 10.00 у Гоголівському 

корпусі університету (ІІ поверх). Їхати від залізничного вокзалу 
маршрутними автобусами № 3, 9, 7, 16 до зупинки «Університет».  

Сподіваємося на співпрацю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1  

ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«ШОСТІ БУГАЙКІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

27–28 вересня 2018 року, м. Ніжин 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи, посада  

Назва доповіді  

Назва секції  

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  

 

 

 

 

  


