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НА ЧАСІ

Міжнародний день студента

М

іжнародний День студентів святкують 17 листопада –
це такий собі міжнародний день солідарності студентів.
Адже День студента – це свято, яке не знає національностей і віку, це свято, коли на всій нашій неосяжній планеті у цей день
святкують і веселяться представники однієї національності – «студенти».
Цього дня 1939 року нацисти здійснили штурм Університету Праги після масової студентської демонстрації проти вбивства Яна Оплетала та вторгнення до Чехословаччини. Піком цих усіх напружених
подій виявився день 17 листопада, коли були арештовані дев’яь студентських лідерів.
Уперше день було відзначено 1941 року в Лондоні Міжнародною Радою Студентів, членами якої було чимало біженців. Міжнародний день
студентів був встановлений 17 листопада 1946 року на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся у Празі, в пам`ять чеських студентів-патріотів. Законом 1990 року він був оголошений державним святом – Днем
боротьби студентів за свободу і демократію. Із самого ранку 17 листопада
у Празі на вулицю Народну приходять люди, приносять свічки та квіти.
Проте нині це свято модернізували, святкують його дещо по-іншому
в різних країнах світу. Як українські, так й іноземні студенти мають особливі традиції святкування. Цей знаменний день був, є і залишиться одним із найулюбленіших днів для всіх студентів усього світу.
В Україні 17 листопада почали святкувати День студента з
1999 року згідно наказу Президента України.
У деяких країнах цей день не прив’язаний до певної дати. Загальною
є лише традиція його проведення, а сам день святкування визначають за
бажанням та настроєм.
Греція. Свято студентів Політехнео відзначається 7 листопада. Цей
день – річниця студентських протестів 1973 року. Сотні студентів були
заарештовані, більше тисячі людей поранені та 24 людини вбито. Після
відновлення демократичного уряду постраждалих в цей день студентів
оголосили мучениками.
Фінляндія. Студентське свято Ваппу відзначають 1 травня. У цей
день випускники ліцеїв отримують символ переходу на новий рівень дорослого життя – студентський кашкет. Свято традиційно починається
30 квітня з привітання президента країни. У Хельсінкі проходять студентські гуляння, які відкриваються покладанням на голову статуї Хавіс
Аманди студентського кашкета. Попередньо голову статуї намилюють.
Для статуї виготовлений спеціальний кашкет довжиною кола 85 см.
CША. Одне із найбільш веселих і масштабних свят проводиться
в Гарвардському університеті у лютому. Театралізовані свята «Hasty
Pudding» названі на честь страви, яку традиційно приносили на збори
студентського клубу з 1795 року. Це свято проводиться у формі карнавалу з костюмованим парадом. У ньому беруть участь тільки чоловіки, які
виконують і жіночі, і чоловічі ролі. Цей звичай бере початок з тих часів,
коли Гарвард був університетом виключно чоловіків.
Португалія. У Порто й Коїмбре в травні проходить велике студентське свято Кейма. Кейма починається опівночі гучним загальностудентським співом серенад біля пам’ятника одному з португальських королів.
У міському парку виступають музичні колективи. Кульмінацією свята є
урочиста хода студентів через усе місто. У кожного ВУЗу власна форма.
Всі учасники тримають в руках палички з пов’язаними на них стрічками (інша назва цього свята «спалювання стрічок»). По бруківці рухається
яскраво прикрашена вантажна машина. У кузові сидять випускники, а
першокурсники пересуваються слідом за машиною, повзаючи на колінах. На стадіоні проходить церковна служба, після якої урочисто спалюються стрічки кожного ВНЗ.
За матеріалами інтернет-видання

Ціна договірна

Заснована
16 жовтня
1992 року

Вітальне слово ректора
Дорогі наші
студенти!
Щиро
вітаю
вас, молодих, невтомних до знань
та творчого пошуку, сповнених свіжих мрій і надій,
з нагоди Міжнародного дня студентства.
Студенстький вік – час особливий, коли відбувається становлення фахівця, формування
світогляду та переконань, час
найбільш вирішальний, красивий
і неповторний.
Значення молоді в громадських та політичних процесах
держави надважливе. Студентам завжди були притаманні такі
важливі риси як патріотизм, волелюбність, свіжий нетривіальний
погляд, новизна та незаангажованість думки, соціальна активність, оптимізм та палке бажання
долучитися до розбудови власної
держави. Ваша наполегливість,
креативність та завзятість підвищують престиж нашого університету, вносять значний вклад в
його розвиток.
Студенти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя мають чудову можливість
здобути необхідні навички та знання для втілення їх у майбутньому
та зробити важливі кроки до розвитку власної особистості.
Вища школа України сьогодні
має напружено працювати, перед
нами стоїть відповідальне, соціально важливе завдання – вихід на рівень світових зразків.
Упевнений, що спільними зусиллями ми зможемо зайняти власне вагоме місце в цьому процесі.
Ми хочемо бачити вас активними
учасниками й творцями майбутнього нашої держави, палкими патріотами свого народу.
Зичу вам невичерпного творчого натхнення, здоров’я, радості, щасливої студентської юності,
вірних друзів, гарної долі!
Миру, щастя, злагоди та любові.
Ректор Ніжинського
державного університету
імені Миколи Гоголя,
доктор політичних наук,
професор Бойко О.Д.
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Студенти завжди були рушійною силою прогресу
будь-якого громадянського суспільства. У листопаді
2013 року студенти різних вузів вийшли на Майдан
відстоювати право європейського вибору України.
Сподіваючись на цивілізованість тодішньої влади і те,
що до них дослухаються, вони проводили мирну акцію на Майдані Незалежності. Там були студенти різних вузів, в тому числі студенти нашого університету.
Але влада не почула їх…
30 листопада 2014 року студенти вийшли на
майдани різних міст України, щоб згадати жорстоке побиття, яке відбулося рік тому. Біля пам’ятника
Небесній Сотні у місті Ніжині о 17 годині зібралися
громадські активісти, священнослужителі, викладачі
та багато студентів різних навчальних закладів міста,
молодіжний парламент міста Ніжина, представники
міської та районної адміністрацій для того, щоб згадати трагічні події кінця осені та зими. Всі присутні запалили свічки пам’яті. Пролунали виступи бажаючих,
які читали вірші, висловлювали власні думки. Ведучою заходу була відома ніжинська волонтерка Тетяна
Винник, керівник драматичного гуртка нашого вузу.
Ми всі будемо пам’ятати ці буремні події. Вони
залишаться в наших серцях назавжди.
Олександр Турчин, фахівець соціальногуманітарного відділу

День писемності й рідної
мови на філологічному
факультеті
9 листопада в Україні відзначався День писемності
й рідної мови. Напередодні свята на філологічному
факультеті проведено конкурс з написання диктанту, у якому взяли участь 249 студентів I–V курсів. Захід
відбувався в три етапи. У кожній академічній групі визначено переможців, які стали учасниками другого етапу. Це 17 студентів різних спеціальностей. Конкурсанти
виявили велику зацікавленість таким заходом, адже запропонований для написання текст Уласа Самчука виявився оригінальним і цікавим. Переможцями другого
етапу є студенти Цілик Ю. (5 курс), Борко Ю. (4 курс),
Дорош І. (3 курс), Хижкова Н. (1 курс). Вони – гордість
філологічного факультету, адже не тільки навчаються на
«відмінно», але й беруть активну участь в олімпіадах з
мови і літератури, конкурсах ім. П. Яцика, «Ваша величносте, грамотність» та інших. Названі студенти займаються науковими дослідженнями, виступають з доповідями
на конференціях, беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
У підсумковому етапі призове місце посіла студентка 1 курсу спеціальності «Українська мова і
література. Мова і література (англійська)». Хижкова Наталія. Своєю активністю й стараннями вона
відзначилася ще під час навчання в Прилуцькому
педагогічному коледжі імені І. Франка. Сподіваємося,
що в Ніжинському державному університеті студентка отримає не тільки гарні знання, а й досягне успіхів
у різних видах наукової та навчальній діяльності.
В.М. Бережняк,
доцент, викладач кафедри української мови

Витяг з наказу
За відмінні успіхи в навчанні, активну громадську роботу та з нагоди Дня працівників освіти занести
на Дошку пошани університету та нагородити грошовою премією:
Філологічний факультет
1. Буренок Марину Володимирівну, студентку 5 курсу;
2. Гармаш Олену Сергіївну, студентку 5 курсу;
3. Мазко Оксану Віталіївну, магістрантку;
4. Сеідову Сабіну Мірбабаївну, студентку 4 курсу;
5. Теплуху Вікторію Володимирівну, студентку 2 курсу.
Факультет іноземних мов
1. Середу Марію Ігорівну, студентку 5 курсу;
2. Конаєву Вікторію Сергіївну, студентку 4 курсу;
3. Гутник Дарію Валеріївну, магістрантку .
Історико-юридичний факультет
1. Моціяку Ольгу Петрівну, студентку 2 курсу;
2. Ломоносова Михайла Володимировича, студента 3
курсу;
3. Заплішну Марію Володимирівну, студентку 5 курсу;
Природничо-географічний факультет
1. Сташенко Катерину Володимирівну, магістрантку;
2. Васько Юлію Сергіївну, студентку 4 курсу;
3. Цвігуна Дмитра Ігоровича, магістрант;
4. Сидоренко Світлану Михайлівну, студентку 4 курсу.
Фізико-математичний факультет
1. Шило Вікторію Олександрівну, студентку 4 курсу;
2. Петриченка Віктора Валерійовича, магістранта
Факультет психології та соціальної роботи
1. Яцун Лесю Миколаївну, студентку 3 курсу;
2. Пуд Ірину Сергіївну, студентку 3 курсу;
3. Буряк Тетяну Іванівну, студентку 5 курсу;
4. Зайцеву Алію Русланівну, студентку 5 курсу.
Факультет культури і мистецтв
1. Клапчук Валерію Миколаївну, студентку 3 курсу.
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ВЧЕНА РАДА ІНФОРМУЄ

оціально-громадська діяльність є базою
для формування здорового колективізму, що сприяє соціальній адаптації особистості, яка потрапила до незнайомого осередку
після середньої школи та зіткнулась із необхідністю
пізнати себе у новому громадському статусі. Соціально-громадська діяльність студентів є важливою
і невід’ємною частиною формування особистості
майбутнього педагога, наставника, організатора,
керівника колективу.
Громадська робота студентів залежно від їх інтересів, захоплень, здібностей, наявного досвіду виявляється в різних формах. На перших курсах це може
бути виконання окремих громадських доручень в групі або на курсі.
У кожній групі є староста, яка несе відповідальність за всю навчально-організаційну роботу в своїй
групі. На багатьох факультетах регулярно проводяться старостати, де проводять навчання старост, як вести документацію, працювати з групою. Крім старост,
які призначаються кураторами, є виборні особи: студради, профорги.
На багатьох факультетах існує практика залучення
студентів до підготовки та проведення різноманітних
заходів. Наприклад, такі заходи як «Посвята в першокурсники», Дні факультетів, Останні дзвоники, екватори та інше готується старшокурсниками.
Студенти університету можуть буту залучені до
студентського самоврядування. Самоврядування у
вищому навчальну закладі – це самостійна громадська
діяльність студентів з реалізації функцій управління
вищим навчальним закладом, яка визначається ректором, деканатами і здійснюється студентами у відповідності з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами.
Основним органом студентського самоврядування є студраду університету, до складу якої входить по 3 студенти від факультету та старости трьох
гуртожитків. Загальна кількість членів студради –
24 особи. Так, головою студради є Охріменко Вікторія (природничо-географічний факультет), а заступником – Квітковська Аліна (історико-юридичний
факультет).
Також студентська рада співпрацює з містом.
У червні наші студенти долучились до проведення
«Євровулиці» в місті, у червні представляли вуз на
Голубих озерах та Студентській республіці. Цієї осені разом із Молодіжним парламентом брали участь у
проведенні музею під відкритим небом до Дня міста, долучилися до фарбування мосту в патріотичні
кольори, займались волонтерством на благодійному Покровському ярмарку, разом із учнями несли
11-метровий прапор на День миру та інше. До того ж
студенти вузу долучились до Всеукраїнського марафону «Діти – янголи миру», провівши флешмоб.
Студентське самоврядування – один із шляхів підготовки активних громадян до життя у правовому та
демократичному суспільстві, тому розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
має велике громадське значення, що допомагає професійному становленню особистості. Активна участь
студентів у діяльності студентського самоврядування
можлива за умови, якщо вона мотивована, якщо студент усвідомлює суспільну значимість її, правильно оці-

нює свої можливості та здібності, зміст тієї конкретної
роботи й тих функцій, які на нього покладаються.
У результаті подій, які відбуваються в Україні
активно поширюється волонтерський рух та благодійні акції. Роль волонтерів, яких ще називають добровольцями, є надзвичайно важливою у багатьох
організаціях.
Волонтери не тільки добровільні помічники, які
розуміють та відчувають болі та труднощі, волонтерство - це школа життя, росту і саморозвитку, яка
допомагає виховувати, формувати себе як гуманну,
високодуховну, культурну, ціннісно-орієнтовану особистість із здатністю та бажанням творити в дусі найкращих гуманістичних надбань людства. Найважливіше у роботі волонтера, звичайно ж, це усвідомлення
необхідності власної діяльності та наявність бажання
працювати. На факультетах та в університеті багато
проводяться волонтерських заходів, зокрема: доброчинні акції, участь у доброчинному ярмарку творчості «Під Покровською благодаттю»; участь студентів у
акціях із збору коштів учасникам АТО; проведення
благодійної гри з міні-футболу разом із благадійним
фондом «З вірою в серці»; проведення ярмарки-розпродажу на історико-юридичному факультет; участь
наших студентів-волонтерів на Покровському ярмарку зі збору коштів; традиційними стали рок-концерт
«Молодь за здоровий спосіб життя»; благодійна акція
«Подаруймо дітям-інвалідам новорічне свято» до Дня
Святого Миколая; благодійна акція «Новорічне свято –
кожній дитині» – у соціально-реабілітаційному центрі
на вул. Гончарній; збір благодійних коштів для Червоного Хреста.
Ще однією з форм залучення студентів до соціально-громадської роботи, розвитку творчих здібностей
та ініціатив слід назвати й участь студентів у гуртках. Зокрема, у 6 гуртках соціально-гуманітарного
відділу різного спрямування (хореографічні гуртки,
фольклорний ансамбль «Калинонька», гурток естрадно-академічного співу, літературна студія тощо) задіяно близько 150 студентів. У цьому навчальному
році в жовтні місяці наш хореографічний колектив
«Дивертисмент» взяв участь у благодійному фестивалі хореографічного мистецтва «З Україною в серці».
Кошти, які були зібрані, направилися Чернігівському
батальйону, який проходить службу в зоні АТО. Перше місце на цьому фестивалі отримав Ярослав Йотка
(факультет культури та мистецтв). Гуртківці часто беруть участь у конурсах. Зокрема, нещодавно коллектив «Бурлеск» Здобув 2 місце у фестивалі «Планета».
Соціально-Громадська діяльність зможе дати суттєві результати лише в тому випадку, якщо вона стає
частиною навчального процесу, коли студенти вбачають у ній дієвий засіб розширення свого педагогічного
й загальнонаукового світогляду, засобом підготовки
до професійної діяльності. Обираючи форми й методи громадської діяльності, слід ураховувати, наскільки
вони сприятимуть розвитку соціальної активності студента завдяки конкретним індивідуальним дорученням, із урахуванням часу на процес виконання, підготовки, з урахуванням індивідуальних фізіологічних
та вікових можливостей.
Скороход В.І., начальник соц.-гум відділу,
Охріменко В., голова студради
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ПОДІЇ І ДАТИ В ІСТОРІЇ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Äåíü íàðîäæåííÿ
³ñòîðèêî-þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó
6 листопада на третьому поверсі старого корпусу,
на історико-юридичному було галасно. Лунала музика, зі стін виблискували кульки та яскраві плакати, а
зі столу що в кутку пахли смаколики. Націкавіше на
дошці оголошень. Кмітливі студенти створили дружні шаржі на викладачів, що нікого не залишили байдужим. Йдуть повз студенти, викладачі, гості і всіх
цікавість зве подивитися на ті творіння нездоланної
студентської фантазії. Того сірого осіннього дня на
істфаці відмічали день факультету, як тут без дійств,
без хорошого настрою і здавалося день трохи посвітлішав, незважаючи на погоду. Всі хто заходив на
історичний, виносили у серці частинку отого вогника – теплого і яскравого, з присмаком історіографії і
славної минувшини.
З деканату розносилися по величним коридорам
Гоголевого корпусу пахощі кави та чаю. Це набирала
обертів вже традиційна акція, що є родзинкою дня народження істфаку. Викладачі тільки цього дня на замовлення
студентів приносять каву або чай прямо
на пару, до аудиторії. І викладачі зароблять і студентам радість неабияка. Нововведенням цього року стала цікава
інтелектуальна гра для студентів. Такий
собі квест, влаштували завдяки Олександру Желібі, головному натхненнику гри.
Студенти повинні правильно відповідати
на запитання, віднаходити підказки та
ключі на кафедрах, звісна річ за подарунок у вигляді балів ІНДЗ. Коли ще підзаробити оцінок, як не на день факультету.
Продовжилося свято у актовому залі
нового корпусу. Слово ректора надало

Студенти
історико-юридичного факультету

Євгенія Матвіївна Страшко
і студент 4 курсу Павло Гринь

підготувала свій виступ.
Бурхливими оплесками
і вигуками сприймали
глядачі виступи кафедри Історії України, де
активними учасниками
виявилися О. П. Кривобок,
Є.
Страшко,
Н. Іванцова та інші. Не
менш цікавою і захоплюючою була вистава
від кафедри всесвітньої історії. Вона пройшла у формі відомого
шоу «Детектор брехні».
Викладачам
задавали
питання і так званому,
«дитектору» вирішувати чи правду кажуть чи
брешуть. Сольні номери
багатьох студентів додавали до програми барв.
Викладачі кафедри
Студентки ІІІ, ІІ та І курІсторії України
су Юлія Костіна, Христина
Данчук,
Анна
Петренко
та
Жанна Бондаренко ранаснаги.
О. Д. Бой- дували зал запальними піснями, а четвертокурсники
ко влучно Поліна Чебану, Аліна Хвост та Андрій Топтун презенвисловив- тували душевну авторську поезію, присвячену, кому
ся
про б ви думали? Звісно, улюбленому факультету. Порасвій рід- дував виступом і деканат. Його репрезентувала найний істо- популярніша людина факультету, замісник декана
р и ч н и й . С. О. Кириленко, який вкотре показав свою колоритНа сцені ну натуру на сцені.
Реалізувати девіз шістнадцятого дня народження
разом із
історико-юридичного
факультету «Любов врятує світ»,
студентами висту- всім причетним до нешаблонного дійства, як на мене,
пали і ви- вдалося наповну.
кладачі.
М. Ломоносов, студент
К о ж н а
історико-юридичного факультету
кафедра
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ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

Перша студентська науково-практична конференція

«Археологічний Ніжин та його околиці»

Виступ Кедуна І.С., доцента, канд. іст. наук

Виступ Прудька В.О., канд. іст. наук, асистента

30 жовтня 2014 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулася перша
студентська науково – практична конференція «Археологічний Ніжин та його околиці». Конференція була
організована завдяки зусиллям кафедри всесвітньої
історії, кафедри історії України та політології та археологічної лабораторії історико – юридичного факультету НДУ ім. М.Гоголя.
Участь у роботі конференції взяло 18 студентів
Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя, Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т.Г. Шевченка, Брянського державного університету імені І.Г. Петровського та співробітники інституту археології НАН України, центру
пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. Робота
конференції була присвячена археологічній спадщині
м. Ніжина від заселення території сучасного міста до
доби пізнього Середньовіччя. Учасники конференції
обговорили результати польового сезону 2014 року та
визначили перспективні напрямки досліджень на майбутнє. Серед найбільш цікавих проектів було визначено продовження серії археологічних експериментів,
розпочатих у цьому році та дослідження давньоруської
околиці міста. Стосовно експериментів було прийнято

рішення здійснити спробу реконструкції річкового походу на давньоруському човні, виготовленому в 2014
році магістрантами спеціальності «Археологія» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Під час роботи конференції студенти презентували результати своїх наукових досліджень. У ході читання доповідей особливу цікавість викликали виступи,
присвячені давньоруським музичним інструментам
Субботіна М., поховальним обрядам Таскаєва М.
та досвіду історичних реконструкцій на базі археологічної лабораторії НДУ ім. М. Гоголя Райковської Г. та
Авраменка Р.
Загалом конференція пройшла у жвавому, насиченому дискусіями темпі. Були викладені останні
напрацювання в різноманітних галузях археологічних досліджень Ніжина та його околиці, які є першими кроками у дослідженнях регіону та формуваннці
фундаменту археологічних напрацювань. Досягненням конференції є залучення студентів другого курсу нашого вузу, а отже формування нового покоління науковців.
Кедун І.С., канд. іст. наук, доц.
кафедри всесвітньої історії

Профком студентів інформує
Профком студентів запрошує зустріти Новий рік у Львові та
провести зимові канікули в мальовничому куточку Карпатського
краю – на гірськолижному курорті «Буковель».
У вартість путівки входить проживання на базі; сніданок та
вечеря; проїзд.
Вартість путівки від 750 грн.* (* – для членів профспілки)
Більш детальну інформацію можна отримати в профкомі студентів каб. 212 н/к або за адресою: https://vk.com/profkom_ndu)
Необхідні документи:
- копія паспорту (1, 2 стор. та прописка); копія ідентифікаційного коду; копії студентського та профспілкового квитків; заява
на ім’я голови профкому – про надання путівки.
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28 жовтня цього року минуло 200-річчя з дня народження М.Ю. Лермонтова – визначного російського
поета, ровесника Т.Г. Шевченка. М. Лермонтов залишився навіки молодим: адже він загинув, коли йому
ще не виповнилось і 27… Він творив трохи більше 10 років, але виявив геніальність уже в 17-річному віці.
Сьогодні ми друкуємо безсмертний „Парус”, написаний ним, коли йому ще не виповнилось 18 років, проте
який до цього часу вважається одним із неперевершених шедеврів світової ліричної мініатюри. Існує несчисленна кількість перекладів цього вірша багатьма мовами, з них більше 30 – українською мовою.
Наводимо два варіанти англійською мовою; один з них належить відомій перекладачці Ірині Желєзновій
(він був опублікований у 1984 році в книзі “Mikhail Lermontov. Selected Works”), а другий належить І.К. Харитонову – доценту кафедри германської філології факультету іноземних мов нашого університету.
Іван Харитонов,
Олександр Жомнір, співкерівники перекладацької студії НДУ

Mykhail Lermontov

Mykhail Lermontov
THE SAIL

THE SAIL

A sail is showing white, alone
In the dimmed azure of the main.
What has it left behind at home?
What is it seeking to regain?..

A lone white sail shows for an instant
Where gleams the sea, an azure streak.
What left it in its homeland distant?
In alien parts what does it seek?
The billows play, the mast bends, creaking,
The wind, impatient, moans and sighs…
It is not joy that it is seeking,
Nor is’t from happiness it flies.
The blue waves dance, they dance and tremble ,
The sun’s bright rays caress the seas.
And yet for storm it begs, the rebel,
As if in storm lurked calm and peace!...

The waves heave high, the wind is shrieking,
The mast bends once and creaks again…
Alas! No happiness it’s seeking,
From no glee it runs away.

Translated by Iryna Zheleznova, 1984.

Beneath him – waters, so clear,
Above – the sunrays, so bright…
But for the rebel storms are dear,
As if they gave him peace of mind!
Translated by Ivan Kharytonov, 2007.

13 листопада 2014 року відновило свою роботу
студентське кафе «Юність». Університетське кафе, що
функціонує вже більше двох десятиліть, завжди було
культурним центром студентського загалу. Переживши декілька реорганізацій та реконструкцій, сьогодні
«Юність» є дійсно сучасним студентським клубом, що
об’єднує творчу молодь, яка активно та креативно організовує своє дозвілля.
Студентське кафе, яке є структурним підрозділом соціально-гуманітарного відділу, об’єднує завзятих «клаберів», членів різноманітних університетських
гуртків та клубів і всіх студентів нашого вишу, які
прагнуть до активного, цікавого, різноманітного студентського життя.
«Юність» має власну сторінку «Вконтакте» (vk.
com/id278204335), де викладено фотозвіти вечірок та
детальну інформацію про роботу клубу.
Тож бажаємо оновленому складу кафе «Юність»
гарної вдачі, багато цікавої роботи. А студентству нашого університету – насиченого дозвілля й активної
життєвої позиції. Пам’ятаймо, що лише від нас самих
залежить наше сьогодення та майбутнє.
Наш кор.

Ботан party

Новорічне свято
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«Íóìî, ïåðøîêóðñíèêó»
13 листопада 2014 року о 17.00 в актовому залі
нового корпусу відбувся загальноуніверситетський
конкурс «Нумо, першокурснику!» під гаслом «Найкращі саме ті моменти, коли ми НДУ студенти». Конкурс
викликав великий ажіотаж серед студентів нашого
вузу. Квитки були розпродані заздалегідь, а додаткові
місця не вмістили всіх бажаючих.
Порядок виступів був визначений жеребкуванням, і відповідно сплівся в таку канву заходу:
1. «Дива в капелюсі» (філологічний факультет).
2. «Іст-фактор» (історико – юридичний факультет).
3. «Vile-spiele» (факультет іноземних мов).
4. «Інсайт» (факультет психології і соціальної роботи).
5. «Контрольний постріл» (природничо – географічний факультет).
6. «Резонанс» (фізико-математичний факультет).
7. «Славетні» (факультет культури і мистецтв).
Цьогорічний конкурс розпочався нововведеним
біатлоном (на початку програми), завершився виступом музичного гурту «Не всі вдома», перед виголошенням результатів журі. І звісно ж, традиційна церемонія нагородження найартистичнішого гравця.
Ми стали свідками справжнього конкурсу талантів. Вогонь запального гумору доторкнувся до сердець кожного глядача. Адже стиль
кожної команди був таким незвичайним, самобутньо пікантним, що засвідчує тільки одне –
нарешті молодь починає прокидатися, вивільнятися від пут формальності й беззмістовних копіювань
гумористичних шоу.
Радує те, що першокурсники не залишилися наодинці з таким серйозним конкурсом. До їх підготовки
залучилися студенти старших курсів та викладачі. Хотілося б, щоб і надалі цей конкурс був не дилетантським,
а проявом професіоналізму, музичності та гумору.
Кубок переможця отримала команда природничо-географічного факультету «Контрольний постріл». Друге місце – в історико-юридичного факультету («Іст-фактор»). Третє, завдяки додатково
проведеному конкурсу біатлон, виборола команда
філологічного факультету «Дива в капелюсі». Грамоту «Найкращий актор» отримав студент факультету іноземних мов Жорняк Даніїл, а відзнаку ректо-

«Контрольний постріл»,
природничо-географічний факультет

«Іст-Фактор», історико-юридичний факультет
ра – студент природничо-географічного факультету
Віталій Лісовицький. Як підмітив Бойко Олександр
Дмитрович: «Нарешті з’явилася конкуренція» –
ось що, на нашу думку, є головним трофеєм проведеного гумористичного турніру.
Пам’ятаємо, що головне не перемога, а участь.
Участь кожного з нас. І ми не маємо на увазі пасивність у досягненні перемоги, зовсім ні. А саме прагнення до збагачення традицій університету, наповнення
його жителів креативністю, вільного лету їх думок.
Гармаш Марина, студентка філологічного
факультету, група УА–41
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етяна Миколаївна
Тимченко – викладач кафедри
іноземних мов. Вірші пише з юнацьких років. Найбільш плідним періодом стало викладання в НДУ. Тетяна Миколаївна взяла собі псевдонім
Ірина Васильківська. Тому і на поетичній збірці «Палітра життя» ви не
побачите справжнього прізвища автора. Іриною колись хотіла назвати
її мати. А улюбленими квітами були
волошки, та й дідуся звали Василем.
Їх родину Шевченків знали в Ніжині
як династію педагогів. Завдяки літературно-художньому виданню «Палітра життя» (К.: Аграр Медіа Груп,
2014-94.) виявилось, що не тільки
педагогічним талантом володіє викладач англійської мови Т.М. Тимченко, але й мистецтвом поетичного
слова. Це відзначила й аудиторія читального залу центральної міської бібліотеки, де проходила презентація
збірки авторки.
Представила Ірину Васильківську гостям бібліотеки ведуча «Літературної вітальні» Колотило Тамара,
заввідділом обслуговування ЦБС.
Лірична збірка «Палітра життя» складається з трьох розділів: «Стежки навсібіч», «Ліричний
камертон», «Тобі єдиній (світлій пам’яті матері…). Їх пов’язує
оптимізм і ностальгія, емоційність
світосприйняття й роздуми про
добро і зло.
Були квіти й привітання з презентацією від студентів університету, гостей бібліотеки. А почесний член «вітальні» Демиденко С.К.
привітала Тимченко Т.М. з дебютом власним віршем. Наприкінці
авторка подарувала свої збірки
«Палітра життя» усім бажаючим.

Думка викладача
Ми провели невеличке опитування серед викладачів нашого університету.
Питання було наступним: «Який найяскравіший спогад Вашого студентського життя?»
Авер’янова Алла Володимирівна, кафедра психології
«Одна з яскравих подій – виховна практика у літньому таборі. Це перший
самостійний і відповідальний період. Усе нове: нові знайомства, нові ролі,
нові почуття, плескіт морських хвиль серед нічної тиші, круті гірські стежки
й пейзажі, піші прогулянки морським узбережжям. Дуже хочеться все ще раз
повторити!!!»
Пісоцький Вадим Петрович, кафедра психології
«Запам’яталось, як на першому курсі готувались до «Нумо, першокурснику»,
КВК. Спогади ще свіжі, бо для мене це все було новизною. Багато позитивних вражень. Навчався в Київському педагогічному інституті ім. Горького. Цікаво називався наш факультет – педагогічний. Хоч на ньому навчались і психологи, і вчителі
різних спеціальностей, і дошкільні вихователі»
Благініна Світлана Вікторівна, кафедра іноземної мови
«Після першого курсу наш одногрупник запросив до себе на весілля. І ми
всією групою (15 осіб) поїхали електричкою до Києва. Він мав нас зустріти на
одній із станцій, але у нього не вийшло. А з нас усіх ніхто не пам’ятав, де нам точно виходити. Мобільних телефонів тоді ще не було, так що зателефонувати одногрупнику не могли. Ми доїхали до Києва, а далі пересіли на перший зустрічний
автобус. Заїхали в якесь незнайоме село. Там нам дозволили заночувати на пошті.
Випадкове місце ночівлі і допомогло нам відшукати адресу одногрупника. І ми
всією веселою компанією попрямували до нього. Завжди з посмішкою згадуємо
цей випадок із студентського життя»
Якубіна Юлія Василівна, кафедра світової літератури та історії культури
«На першому курсі ми з одногрупниками дуже хвилювались через залік із
латинської мови. Викладач був дуже суворий і вимогливий, та й предмет не із легких. І ось у день заліку викладач сказав усім вивчити гімн студентів на латинській
мові. Вчили ми його майже до вечора. Коли прийшов викладач, то попросив виконати цей гімн усією групою, як і належить студентам. Слова ми вже знали досконало.
А ось зі слухом у нас були проблеми. Не змовляючись, почали виконувати гімн і він
чомусь вийшов на мотив пісеньки «Жил-был у бабушки серенький козлик». Викладач
був вражений, ми дуже довго над цим сміялись. До речі, залік отримала вся група»
Зінченко Станіслав Віталійович, кафедра української мови
«Наше студентське життя було дуже цікаве і насичене. Раз на рік ми ставили виставу. Починали готувати її ще від початку навчального року і проводили аж навесні.
Репетиції були дуже важкими і серйозними. Ми навіть зі своєю студентською трупою
їздили по селах Ніжинського району і показували свої вистави. Найпопулярнішою
була вистава «За двома зайцями». Також нам проводили різноманітні екскурсії. Ми
їздили до Прибалтики, і на Закарпаття, і в Кам’янець-Подільський.»
Моціяка Олена Миколаївна, кафедра української літератури
«Група, в якій я навчалася, була дуже відповідальною і завжди приходила раніше на екзамен, ніж було призначено. І ось прийшла черга екзамену зі
старослов’янської мови. Викладач виявився дуже суворим та вимогливим. Тому
кожен студент боявся навіть подумати про те, що можна запізнитися. Я, прокинувшись дуже рано, попрямувала до університету. Зайшовши о 6:30 до аудиторії,
була цілком здивована побаченим. Виявилося, що зі студентів вона прийшла
останньою, хоча екзамен призначено аж на 8:30. Ось так важко перенісши своє
своєрідне «запізнення», ще раз переконалася у старанності та відповідальності
своїх одногрупників.»
Кузьменко Людмила Петрівна, кафедра біології
«Бували у нас такі погрішності (дуже рідко), коли ми з дівчатами прогулювали якусь пару. І йшли ми відразу до «Універмагу». А там обов’язково (ну просто
містика якась) ми зустрічали нашого декана, який досконало знав наш розклад.»
Кєдров Борис Юрійович, кафедра біології
«Був у нас дуже важливий спецпрактикум. Я на той час був уже одружений
і була маленька дитина. Моя дружина теж навчалась разом зі мною, але у іншій
групі. І вийшло так, що дружина була дома з дитиною, а мені довелось зустрічати
тещу на вокзалі. А з відвідуваністю все було дуже суворо. Потім мене викликали
в деканат і сказали писати заяву на академвідпустку, якщо я не можу поєднати
навчання і особисте. Врятувала мене тоді наша завідувачка кафедри, яка сказала,
що якби зять не зустрів її на вокзалі, то вона б ТАКЕ влаштувала, що ніякий спецпрактикум йому б не допоміг.»
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