
           
 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Гоголезнавчий центр при Ніжинському державному університеті імені Миколи 

Гоголя 

І. Загальні положення 

 1.1. Гоголезнавчий центр є самостійним навчально-науковим підрозділом і 

діє відповідно щорічного плану роботи, який координується і узгоджується з 

планом роботи відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка 

НАН України. 

1.2. Метою діяльності Гоголезнавчого центру є комплексне вивчення творчої 

спадщини Миколи Гоголя, історіографії та наукової бібліографії, жанрово-

стильової своєрідності, поетики творів письменника в контексті розвитку світової 

літератури, а також активне пропагування наукових здобутків вітчизняного 

гоголезнавства, координації науково-дослідної роботи з Інститутом літератури 

ім.Т.Г.Шевченка НАН України, іншими навчальними закладами країни та 

науковими установами зарубіжжя.  

II. Основні завдання і напрямки діяльності  

2.1. Гоголезнавчий центр ставить перед собою такі завдання:  

- розробляє і формулює основні напрямки вивчення творчості М. Гоголя;  

- здійснює зв'язки з науковими установами, навчальними закладами і 

науковцями України та зарубіжних країн, які досліджують творчість письменника;  

- організовує наукові конференції та семінари;  

- надає консультації викладачам, аспірантам і студентам, які працюють над  

вивченням творчості Миколи Гоголя;  

- видає наукові монографії, збірники наукових праць «Гоголезнавчі студії»;  

-  популяризує наукові здобутки гоголезнавства в ЗМІ та Інтернеті;  

-  надає інформацію про діяльність Гоголезнавчого центру на 

університетський сайт; 

- здійснює організацію творчих і координацію наукових досліджень з 

кафедрами літератури та культури, а також іншими кафедрами університету, 

залучати їх до наукової та науково-методичної роботи над творчістю Миколи 

Гоголя; 

-  подає на затвердження теми кандидатських та докторських дисертацій;  

-  займається підготовкою аспірантів та докторантів, які працюють над 

творчістю М.Гоголя; 

- підтримує творчі зв'язки з бібліотекою університету, сприяє поповненню 

гоголівського фонду бібліотеки; 

- залучає до розробки актуальних проблем гоголезнавства провідних 

фахівців НАН України та вузів країни, а також зарубіжних вчених;  

- поповнює новими надходженнями довідково-бібліографічні каталоги, 

картотеки з гоголезнавства, веде щорічну гоголезнавчу бібліографію, яка 

друкується в «Гоголезнавчих студіях»;  

- використовує для реалізації своїх завдань матеріально-технічну базу 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту 

літератури ім.Т.Г.Шевченка.  



III. Структура Гоголезнавчого центру 

3.1. В структуру Гоголезнавчого центру входять: керівник центру, 

провідний фахівець, провідний бібліограф.  

3.2. Працівники центру підзвітні ректору університету.  

3.3. Керівник Центру затверджується наказом ректора.  

IV. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Гоголезнавчого центру 

4.1. Штат Гоголезнавчого центру передбачає посади: керівник центру 

(доктор філологічних наук, професор), провідний фахівець - 3, провідний 

бібліограф. 

4.2. Матеріальне забезпечення здійснюється в межах фінансування, 

наданого ректором університету згідно з кошторисом, а також за рахунок 

отриманих центром грантів, спонсорської допомоги та госпдоговірної тематики, 

тощо; 

4.3. Гоголезнавчий центр здійснює свою діяльність на площах, які надані 

ректоратом і закріплені за ним; 

4.4. Ректорат забезпечує центр необхідними засобами та іншим 

обладнанням. 

V. Адреса Гоголезнавчого центру 

Гоголезнавчий центр діє за адресою:  

вул. Графська, 2, м. Ніжин, 16000, Україна 

Тел. 8-04631-2-36-33. 

 

 


