
ГОГОЛІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ У ПОЛТАВІ 
 
 
 

31 березня – 2 квітня 2015 року на базі Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка МОН України відбулася 
Всеукраїнська науково-практична конференція «ХІІ Гоголівські читання», 
організована кафедрою світової літератури цього вищого навчального закладу 
(завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Ольга Ніколенко). 

 
 

 
 
 
 
 
 



Перша половина дня 31 березня була присвячена кафедрі світової 
літератури і порівняльного літературознавства Інституту філології 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-
Франківськ). Першим офіційним заходом полтавського наукового форуму стала 
відкрита лекція доктора філол. наук, проф., завідувача кафедри світової 
літератури і порівняльного літературознавства ПНУ імені Василя Стефаника 
Ігоря Козлика на тему «Про продуктивну традиційність літературознавства». 

 

 
Проф. Ольга Ніколенко представляє проф. Ігоря Козлика 

перед початком відкритої лекції 



 
Проф. Ігор Козлик проводить відкриту лекцію на тему 
«Про продуктивну традиційність літературознавства» 

 
Логічним продовженням лекції була демонстрація другої частини 

документального фільму «Очима Іншого: Марко Теплінський і Володимир 
Матвіїшин» (автор – Ігор Козлик), здійснена на вшанування пам’яті доктора 
філол. наук, проф., Почесного професора ПНУ імені Василя Стефаника 
Володимира Матвіїшина з нагоди 80-річчя від дня його народження. Доречно 
зазначити й те, що саме у Полтаві народився інший Почесний професор ПНУ 
імені Василя Стефаника – доктор філол. наук, проф. Марко Теплінський, який 
фактично й започаткував тісні й тривалі наукові зв’язки між прикарпатськими і 
полтавськими філологами. 

 

 
 



 
На пленарному засіданні 1-го квітня учасників конференції привітав 

ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка, доктор філол. наук, проф. Микола 
Степаненко. Тематика подальших виступів була зосереджена навколо 
актуальних проблем сучасного гоголезнавства (національна самоідентифікація 
митця, українські традиції у творчості М. Гоголя, рецепція творчості 
письменника в Україні і за її межами, поетика гоголівських творів на тлі 
світового літературного процесу тощо) та методики вивчення класичної 
літератури у середніх навчальних закладах. Серед доповідачів – доктор філол. 
наук, проф. Михайло Наєнко (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ), доктор 
філол. наук, проф. Юрій Барабаш (ІСЛІ ім. О. М. Горького РАН, Москва; 
стендова доповідь), доктор філол. наук, проф. Ольга Ніколенко та доктор 
філол. наук, проф. Валентина Мацапура (ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
Полтава), а також науковці-філологи, аспіранти, методисти, вчителі-словесники 
з Полтавщини, Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Одеси, Хмельницького, 
Черкас та інших куточків України. 

 

 
На пленарному засіданні конференції 

 
Крім того, у рамках форуму 1-го і 2-го квітня в ід б ули с я : презентація 

на місцевій телерадіокомпанії «Лтава» телевізійного фільму «Батько Гоголя» 
(автори – Ольга Ніколенко та Оксана Гордійко); екскурсія в с. Гоголеве 
Шишацького р-ну Полтавської обл. у Національний музей-заповідник 
М. В. Гоголя, в межах якої було презентовано документальний фільм «Гоголь і 
Василівка»; перегляд прем’єри комедії Василя Гоголя «Простак» у постановці 
студентського театру «Глобус». 



 

 
Перед початком презентації телевізійного фільму «Батько Гоголя» 

у приміщенні телерадіокомпанії «Лтава» 

 

 
На презентації телевізійного фільму «Батько Гоголя» 

у приміщенні телерадіокомпанії «Лтава» 



 
 

 
Зустріч учасників конференції у Національному музеї-заповіднику М. В. Гоголя 

в с. Гоголеве (колишній Василівці) 
 

 
Проф. Ольга Ніколенко і проф. Михайло Наєнко покладають квіти до пам’ятника 

М. В. Гоголю у день народження письменника у Національному музеї-заповіднику 
М. В. Гоголя в с. Гоголеве 



 
 
 

 
Покладання квітів до пам’ятника М. В. Гоголю у день народження письменника 

у Національному музеї-заповіднику М. В. Гоголя в с. Гоголеве 

 
 

 
Учасники конференції біля пам’ятника М. В. Гоголю у Національному музеї-заповіднику 

М. В. Гоголя в с. Гоголеве 

 
 



 

 
Під час екскурсії з елементами театралізації «В гостях у Гоголя» 

у Національному музеї-заповіднику М. В. Гоголя в с. Гоголеве 

 

 
Під час екскурсії з елементами театралізації «В гостях у Гоголя» 

у Національному музеї-заповіднику М. В. Гоголя в с. Гоголеве 
 



 
 

 
Автограф на скатертині на згадку про відвідини Національного музею-заповідника 
М. В. Гоголя залишають проф. Михайло Наєнко, проф. Ігор Козлик та організатор 

гоголівського наукового форуму проф. Ольга Ніколенко 

 

 
Перед переглядом документальної стрічки «Гоголь і Василівка» 

в Національному музеї-заповіднику М. В.Гоголя в с. Гоголеве 



 
 

 
Проф. Михайло Наєнко та проф. Ігор Козлик пригощаються знаменитим місцевим 

трав’яним чаєм у Національному музеї-заповіднику М. В. Гоголя в с. Гоголеве 

 
 

 
Учасники «ХІІ Гоголівських читань» з працівниками 

Національного музею-заповідника М. В.Гоголя в с. Гоголеве 

 



 
Сцена з вистави «Простак» студентського театру «Глобус» 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 

 
Сцена з вистави «Простак» студентського театру «Глобус» 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 



Учасники конференції також мали змогу бути присутніми 1 квітня на 
відкритті VІІ Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «В гостях у 
Гоголя». На цьому фестивалі Прикарпаття представляв Коломийський 
академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича з 
виставою «Вій». 

 
Відкриття фестивалю театрального мистецтва в Полтавському академічному 

обласному музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя 
 

 
Учасників і гостей фестивалю вітає Микола Гоголь 



 

 
Подарунки від заслуженого діяча мистецтв України, народного артиста України, 

голови Національної спілки театральних діячів України Леся Танюка приймає 
директор театру, заслужений працівник культури України Олексій Андрієнко 

 

Перебування на полтавській землі запам’ятається плідністю 
фахового спілкування у теплій і доброзичливій атмосфері, яку 
створили для учасників і гостей конференції її організатори. 
Щира вдячність їм за це і побажання нових цікавих задумів і 
культуротворчих звершень. 
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