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Шановні студенти, викладачі та 
співробітники!

Великдень – це найбільше свято всьо-
го християнського світу, світлий день 
Христового Воскресіння. Наш народ 
святкує Великодні свята, зберігаючи і 
передаючи звичаї і традиції з покоління 
в покоління. 

Святий Великдень несе нам довгоочі-
кувану радість перемоги Добра, дарує 
надію та впевненість у завтрашньому 
дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє 
віру та живить душу.

Тож нехай Боже благословення буде у 
вашому житті, а мир, любов та злаго-
да запанують у Вашій оселі. 

Бажаємо Вам гарного настрою, відмін-
ного здоров’я, сімейного затишку, незмін-
ного успіху та здійснення усіх задумів.

Редакція газети «Аlma mater»

ВІТАЄМО ЗІ СВІТЛИМ ХРИСТОВИМ ВОСКРЕСІННЯМ!

ОБЛАСНА ШКОЛА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
З ініціативи обласної Колегії 

Всеукраїнської студентської ради 
при Міністерстві освіти і науки 
України спільно з Чернігівською 
обласною студентською радою та 
за підтримки Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту Чернігівської об-
ласної державної адміністрації про-
тягом лютого-квітня була проведе-
на Обласна школа студентського 
самоврядування. 15-16 лютого 2014 
року в Чернігові, відбувся перший, 
навчально-теоретичний етап.

У заході взяв участь Голова 
Всеукраїнської студентської ради 
Олександр Тур, який під час свого 
виступу підкреслив: «Студентське 
самоврядування має величезний 
потенціал для розвитку молодого 
покоління українців та здобуття 
неоціненного досвіду та практич-
них навичок, які допоможуть їм в 
майбутньому знайти гідну роботу 

та повноцінно реалізуватися».
Для учасників школи були 

проведені тренінги, лекції та 
майстер-клас. Лідери молодіж-
ного руху, практики громадської 
та політичної сфери, діячі профе-
сійної тренінгової сфери, держав-
ні службовці обласного рівня та 
студентські лідери всеукраїнсько-
го рівня розповіли про принципи 
запоруки лідерства та успішної 

діяльності, а також поділилися 
власним досвідом. За резуль-
татами теоретично-практичної 
частини на загальному кругло-
му столі кожній делегації нада-
валась можливість протягом 6 
календарних тижнів розробити 
та втілити проекти на базі влас-
ного навчального закладу, міста 
чи області. Цей захід став пер-
шим в довгостроковій програмі 
розвитку органів студентського 
самоврядування регіону. На-

ступним етапом стало проведення 
протягом вже зазнченого терміну 
дистанційних робіт щодо розроб-
ки та організації проектів учасни-
ків школи. За результатами яких 
до організаційного комітету на-
дійшли дані та фото- і відеозвіти 
щодо впроваджених проектів. 

Початок. Продовження на 
стор. 2.
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ОБЛАСНА ШКОЛА СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Закінчення. Початок на стор.1
5 – 6 квітня в стінах Ніжинсько-

го державного університету імені 
Миколи Гоголя відбувся заключ-
ний, третій етап проекту.  У Го-
голівському вузі зібралися пред-
ставники семи вищих навчальних 
закладів області, проекти яких 
були відібрані для фіналу. Автори-
тетне журі у складі Олени Сердюк, 
директора департаменту сім’ї, 
молоді та спорту обласної ОДА, 
Ірини Сімонової, директора Цен-
тру молодіжного працевлаштуван-
ня, Ірини Кириченко, керівника 
культурно-дозвіллєвого центру 
НДУ визначило переможців.

Отже, ІІІ місце посів Чернігів-
ський державний інститут економіки 
та управління з проектом КВН, який 
зібрані кошти передав на підтримку 
Збройних сил України.

ІІ місце журі присудило проекту 
«Студрада допомогти рада» Ніжин-
ського державного університеті іме-
ні Миколи Гоголя, що допомагав 
студентським сім’ям, у яких є діти.

І місце розділили два навчаль-
ні заклади: Чернігівський націо-
нальний педагогічний університет 
ім.Т.Г.Шевченка, що ініціював 
приїзд студентів із десяти об-
ластей України і провели конфе-
ренцію «Об’єднана Україна» з 
обговорення ситуації в державі; 
та Прилуцький педагогічний ко-
ледж, студрада якого ініціювала 
проект з відновлення волонтер-
ського руху, КВК та гуртків за 
інтересами. Переможці отримали 
грамоти та цінні призи від Депар-
таменту сім’ї, молоді та спорту 
Чернігівської ОДА.

Наш кор.

ГЕОГРАФИ НА 
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 

ОЛІМПІАДІ

9-11 квітня 2014 року в Переяслав-
Хмельницькому національному педа-
гогічному університеті ім. Г.Сковороди 
відбувся ІІ етап Всеукраїнської студент-
ської олімпіади з географії (для студен-
тів класичних університетів). Кафедру 
географії природничо-географічного 
факультету представляли студенти магістри 
Андорал Олексій та Соболь Анастасія.

Олімпіада проходила в три тури 
– тестовий, практичний та теоретич-
ний. Переможці визначались за ре-
зультатами кожного туру. Андорал 
Олексій отримав ІІІ місце у практич-
ному турі олімпіади.

Вітаємо учасників олімпіади та 
бажаємо  подальших успіхів у на-
вчанні і науковій діяльності. 

Наш кор.

СТУДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ
Традиційно після зимового 

періоду проходять масові при-
бирання довкілля. Студенти 
четвертого гуртожитку охоче 
долучилися до корисної справи 
і зібралися 27 березня на так 
званий суботник для того, щоб 
масовими зусиллями прибрати 
прилеглу до гуртожитку тери-
торію. Напередодні, комендант 
Галина Степанівна, запрошува-
ла особисто кожного мешканця 
гуртожитку взяти участь у субот-
нику. Охочих попрацювати на 
користь гуртожитку виявилось 
немало, більше 40 чоловік. Від-
клавши всі свої справи заради 
чистоти навколишнього серед-

овища, всі гуртом працювали 
у дві зміни протягом дня. Сту-
дентам був наданий весь по-
трібний інвентар та приладдя, 
і вони одразу ж стали до робо-
ти: обпиляли дерева, позгріба-
ли опале листя, гілля, сміття, 
позамітали тротуар… Погода і 
дружня компанія сприяла гар-
ному настрою і продуктивності 
прибирання. Особливою актив-
ністю і старанністю відзначили-
ся такі студенти: Чічітко Сергій 
(історико-юридичний факуль-
тет), Володимир і Владислав 
Ліхаткови (факультет психоло-
гії і соціальної роботи), Ємець 
Олександр (факультет культури 

і мистецтва), Мустафа Рябен-
ко (факультет іноземних мов), 
Лавров Анатолій (факультет 
іноземних мов), Юдицька Вікто-
рія (природничо-географічний 
факультет) та ін. Кожен доклав 
максимум зусиль, щоб зробити 
територію чистішою та приєм-
ною для прогулянок. Студенти 
показали, що не бояться роботи 
і дбають про чистоту навколиш-
нього середовища. Після при-
бирання територія гуртожитку 
виблискує чистотою і в силах 
кожного, щоб вона залишалася 
такою і надалі.

Надія Путря, студентка ІІІ 
курсу філологічного факультету



3квітень – 2014

8-11 квітня на базі Ніжинського 
державного університету пройшов 
II етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з історії, який зібрав най-
сильніших істориків, практично з усіх 
вищих навчальних закладів, нашої 

держави. В олімпіаді взяли участь 33 
університети, з яких 30 були пред-
ставлені 2 учасниками, а 3 – деле-
гували 1 представника команди. Це 
зокрема, Мелітопольський держав-
ний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького, Миколаїв-
ський національний університет імені. 
В.О.Сухомлинського та Сумський дер-
жавний педагогічний університет імені 
А.С.Макаренка. Загалом, відрадно те, 
що географія учасників Олімпіади охо-
плювала всі куточки України, що ще 
раз підтвердило цілісність і непоруш-
ність кордонів нашої країни. 

Змістовною й різноманітною була 
програма Олімпіади, яка розпочалася 
з урочистого її відкриття 9 квітня, ві-
тального слова ректора університету, 
професора О.Д.Бойка Він тепло приві-
тав істориків-олімпійців, побажав  всі-
ляких гараздів, і наголосив на тому, що 
всі, хто беруть участь у цьому студент-
ському форумі – це вже переможці. У 
дружній невимушеній атмосфері пред-
ставлення членів журі його головою, 
доктором історичних наук, професо-
ром кафедри історії України та політо-
логії С.АЛеп’явком. 

Цього ж дня, 9 квітня і розпочалася 
власне Олімпіада з виконання творчих 
завдань з історії України. На це від-
водилося 3 години, після чого обід і 
екскурсії визначними місцями Ніжина. 
Вечірня програма включала цікавий 
та змістовний концерт, підготовлений 
силами викладачів та студентів фа-
культету культури та мистецтв нашого 
вузу. За це їм щира вдячність. Резуль-

тати першого дня засвідчили високий 
рівень знань учасників.

На 10 квітня було заплановано ви-
конання творчих завдань зі всесвітньої 
історії. Неабияку історико-пізнавальну 
цінність, формування патріотизму у світ-
лі останніх подій мала поїздка до м. Ба-
турина, враження від якої були виключ-
но позитивними. 

Урочисте закриття Олімпіади, на-
городження її учасників пройшло в 
піднесеній атмосфері. Лунали Гімн 
України та студентський гімн, відбу-
лося вшанування переможців. Сим-
волічно, що це передувало Велико-
дню. І природно, що переможцем в 
особистому заліку став Паска Богдан 
Миколайович, який представляв При-
карпатський національний університет 
імені Василя Стефаника. Він переміг 
у номінаціях «Кращий знавець історії 
України» (77 балів зі 100) та «Кращий 
знавець зі всесвітньої історії» (76 ба-
лів зі 100). До того ж в командному 
заліку сильнішими також були при-
карпатці, які в сумі набрали 270 балів 
(Паска Б.М., Гуменяк А.Р.). Диплома-
ми III ступеня були нагороджені од-
разу 5 олімпійців. Це Цепков Денис 
Олегович (Харківський національний  
педагогічний університет імені Г.С. 
Сковороди – 127 балів), Компанієць 
Олексій Вікторович (Черкаський  наці-
ональний університет імені Б. Хмель-
ницького – 125 балів), Лехнюк Роман 
Олегович (Львівський національний 
університет імені Івана Франка – 124 
бали), Власюк Сергій Олегович (На-
ціональний університет «Острозька 
академія» - 120 балів), Терещенко 
Максим Олександрович (Ніжинський 
державний університет імені Миколи 
Гоголя – 120 балів). Достойними були 

результати студентів нашого факульте-
ту і в командному заліку – вони посіли 
2 загальнокомандне місце, набравши 231 
бал (Терещенко М.О., Даниленко О.А.), 
третю сходинку посіли студенти Чер-
каського національного університету 
ім.. Б. Хмельницького (Компанієць О.В., 
Сліпокоєнко Р.О. – 125 балів). Одним ба-
лом поступилися ним львів`яни.

На думку учасників олімпіади, орга-
нізація її проведення була на високому 
рівні, включаючи зустріч студентів, ре-
єстрацію, поселення, харчування, екс-
курсійну та дозвіллеву програми. Щира 
вдячність студенткам факультету Яні Бо-
рисюк та Світлані Калантиренко.

Злагоджено, виважено, конструк-
тивно працював Оргкомітет Всеукра-
їнської студентської олімпіади, склад 
журі, апеляційної та мандатної комісій. 
Від імені Оргкомітету хотілося б ви-
словити щиру вдячність ректорату уні-
верситету за матеріальну й моральну 
підтримку, кафедрі історії України та 
політології,кафедрі всесвітньої історії 
за підготовку тестових питань та твор-
чих завдань; редакційно-видавничому 
комплексу вузу за оперативний та 
якісний друк необхідної документа-
ції, соціально-гуманітарному відділу, 
особисто голові профкому студентів 
Р.С.Приходьку. Окремі слова подяки 
Л.В.Биковій, О.М.Капленко за профе-
сійні консультації.

Організаційний комітет зробить все 
можливе, щоб врахувати всі побажання 
учасників Олімпіади і наступного року про-
вести цей студентський форум-істориків на 
найвищому рівні в стінах Гоголівського 
вузу, на нашій ніжинській землі.

Володимир Мартиненко, 
відповідальний секретар з проведення 

олімпіади

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ІСТОРІЇ 
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Знайомство з американською тради-
цією створення  Асоціацій випускників 
університетів підштовхнуло нас до пошу-
ку нових форм співпраці з тими, хто закін-
чив факультет іноземних мов та працює у 
закладах освіти. Маємо давню співпрацю 
з колективом Броварської спеціалізова-
ної школи №5  з поглибленим вивченням 
іноземних мов, де заступником з науково-
методичної роботи працює випускниця 
факультету 1973 року Людмила Григорів-
на Думенко та інші 16 вчителів, які також 
були нашими студентами. Саме з ними у 
квітні 2012 року ми провели круглий стіл 
«Партнерство у конкурентному освітньо-
му середовищі», де намагалися знайти 
відповіді на запитання: Партнерство в 
освіті – це блеф чи реальність?, Що ви-
гідніше – співпрацювати чи змагатися?, У 
чому цінність ділового партнерства?, Які 
проблеми та завдання сучасної школи по-
требують інтеграції ресурсів?, Які форми 
ділового партнерства є ефективними?

У березні цього року ми продовжили 
пошук відповідей на 
ці запитання в колі 
випускників факуль-
тету, які працюють у 
закладах освіти та які 
зібралися на зустріч в 
університеті. Для нас 
цей захід був цікавим 
із декількох причин. 
По-перше, шукаємо 
свого абітурієнта і роз-
раховуємо на допомо-
гу вчителя. По-друге, 
розуміємо, що ефек-
тивно підготувати 
студента можна лише 
спільними зусиллями 
викладача універси-
тету та вчителя шко-
ли, який відкриє свої 
уроки,  дозволить спостереження та екс-
периментування на них, вступить у діалог 
з нами щодо змісту, форм та методів про-
фесійної  діяльності. По-третє, спільноту 
випускників не можна створити наказом. 
Потрібна спільна діяльність, спрямована 
на підтримку один одного, ініціатив та 
традицій, шкіл та університетів.

 Ми виходимо з того, що університет-
ські викладачі можуть  допомогти вчи-
телеві удосконалювати процес навчання 
іноземних мов, надати допомогу у ви-
конанні ними та їхніми учнями науко-
вих досліджень,рецензувати навчально-
методичні та дидактичні матеріали, 
вивчати та впроваджувати передовий 
педагогічний досвід. Від вчителя очіку-
ємо учня, котрий готовий взяти участь 
у зовнішньому незалежному тестуванні 
з іноземних мов та обрати Ніжинський 
державний  університет для подальшого 
навчання, поради на що слід звернути 
увагу під час підготовки майбутніх вчи-
телів, оцінки підручників та посібників, 
які підготовлені для нього та школи.На 

думку учасників зустрічі, серед яких були як 
викладачі університету: професор Потапен-
ко С.І., доценти Блажко М.І., Чувакова Т.Г., 
Смелянська В.В., Пономаренко О.В., старші 
викладачі Андрійко І.Ф., Сидоренко М.М., 
викладачі Сливка В.П., Кресан Т.Д. так і 
вчителі, які представляли різні школи Чер-
нігівської області та Броварів варто продо-
вжити проведення семінарів-тренінгів (41%), 
спільну підготовку навчально-методичних 
матеріалів (15%) та запровадити проведення 
пробного тестування (15%). 

Результатом роботи колег стала до-
мовленість про участь кафедри герман-
ської філології у консультуванні керівни-
ків учнівських робіт Малої Академії Наук 
щодо можливих напрямів філологічного 
дослідження шкільного рівня, етапів його 
виконання, рецензування отриманих ре-
зультатів; кафедри англійської мови та 
методики викладання і кафедри німецької 
мови у проведенні семінарів–тренінгів для 
вчителів з актуальних проблем методики 
навчання; кафедри прикладної лінгвісти-

ки у дистанційній підготовці школярів до 
зовнішнього незалежного тестування.

У квітні проект викладачів Ларіної 
Т.В., Плотнікова Є.О., Кресан Т.Д. щодо 
організації тренувань учнів до незалежно-
го тестування за дистанційною формою 
пройшов обговорення на семінарі вчите-
лів іноземних мов Борзнянського району, 
який відбувся з ініціативи нашої випус-
книці 1983 року Тетяни Романівни Ровної 
після участі у зустрічі в університеті. 

На жаль, маємо констатувати, що 
матеріали незалежного тестування з 
іноземних мов часто є дуже складними 
і такими, що потребують додаткової 
консультативної та тренувальної роботи 
на допомогу учневі. Без успішного ви-
конання тесту стати студентом неможли-
во, а підвищена складність призвели до 
того, що випускники  сільських шкіл не 
часто обирають нашу дисципліну на не-
залежному тестуванні. Саме тому, ми ви-
рішили підготувати навчальні матеріали 
та запропонувати учням виконати їх під 
нашим керівництвом. Програма розта-
шована на сайті факультету і побудова-

на у такий спосіб, що надає можливість 
багаторазового повернення до виконан-
ня, отримання своєчасної консультації-
підказки для тих, хто виконує завдання 
та постійного контролю та корекції, для 
тих, хто перевіряє. Експериментальна 
перевірка тренувальних матеріалів про-
водилась зі слухачами підготовчого від-
ділення. На їхню думку, виконувати за-
вдання дистанційно цікаво й корисно, є 
можливість додаткового навчання, уточ-
нення лексичних та граматичних правил, 
а своєчасна оцінка, яка програмою пе-
редбачається, стимулює до подальшого 
удосконалення. На думку викладачів, є 
можливість слідкувати за регулярністю 
навчальної діяльності учнів,  мотивува-
ти їх до подальшої роботи та фіксувати 
складний для засвоєння матеріал.

 Сьогодні у даному проекті співпрацю-
ють поки що 12 учнів, 3 викладачі універси-
тету та 3 шкільних вчителя. Продовжується 
робота над удосконаленням інформаційно-
навчального дистанційного середовища.  
Обговорюються дидактичні засади про-
грами, методичні поради для учасників 

тестування, організаційні заходи 
щодо розподілу відповідальності 
між виконавцями. Корисним для 
нас було почути від учнів Борз-
нянських шкіл, що вони можуть 
легко спілкуватися в Інтернеті 
йготові взяти участь у даному про-
екті. Вдячні ми й вчителям району, 
серед яких більше 70% випускники 
нашого факультету, про їхню по-
зитивну оцінку даної ініціативи та 
готовність до спільних заходів у 
наступному навчальному році.

Проведені зустрічі додали 
упевненості у тому, що шукати 
своїх випускників і через них ло-
біювати власні інтереси в інших 
районах області та регіонах краї-
ни треба. Напевно, це і є маленька 
копія американської ідеї підтрим-
ки власного університету через 
співпрацю в Асоціації випускни-

ків, де обов’язково мають бути й вчитель, і 
бізнесмен, і державний діяч. У вітчизняній 
традиції розвитку університетів такий до-
свід також є. Ми не називали його асоціа-
тивним, але дбали про спільні конференції, 
публікації, зустрічі. Так, пригадуємо до-
помогу випускниць факультету Гапоно-
вої С.В. та Михайленко Т.В., редакторів 
професійних газет, у підготовці  дидак-
тичних матеріалів; Коцур О.М., співро-
бітника Центру педагогічної майстерності 
Університету штату Айова у запроваджен-
ні інформаційних технологій на факуль-
теті; Павлюк Л.М. та Петренко Л.П., ви-
кладачів обласного ліцею у відпрацюванні 
моделей підготовки вчителів іноземних 
мов. Так, в американському університеті 
випускники будують навчальні корпуси, 
відкривають наукові лабораторії, створю-
ють робочі місця та запрошують тих, хто 
навчається в їхньому університеті. І все це 
є прикладами соціального партнерства, на 
якому будується громадянське суспільство 
і якого прагнемо ми.

Світлана Тезікова, декан 
факультету іноземних мов

Університет-школа: шукаємо нові форми партнерства
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До 200 ліття Тараса ШевченкаПоза часом і простором

Наше життя нерозривно 
пов’язане з літературою, історією 
та мистецтвом: ми черпаємо жит-
тєвий досвід з різноманітних 
творів, вчимося на прикладі 
героїв книжок, поглиблюємо 
свої знання з історії за допо-
могою літературних творів. 
Вивчивши біографію певного 
письменника або поета, ми по-
повнюємо багаж своїх знань.У 
кожного з нас є свій улюбле-
ний письменник та поет.Укра-
їнський він чи зарубіжний – це 
вибір кожного. Але, мабуть, 
для кожного українця святе й 
дороге ім’я славетного Коб-
заря – Тараса Григоровича 
Шевченка. Як писав Максим 
Рильський: «Народ знає Тара-
са, любить Тараса, співає його 
пісні, пересилає з уст в уста 
оповіді про нього, як про жи-
вого сучасника і учасника на-
шої дійсності».

Минуло 200 років від дня 
народження Т.Шевченка, але й 
сьогодні його слово живе серед 
нас. У наш час полум’яне сло-
во Шевченка нам дуже потріб-
не. Необхідна його внутрішня 
сила, правдивість, ідеали до-
бра, рівності, краса і мелодій-
ність його поезій, велике праг-

нення свободи, любов до 
свого народу, до своєї 
Батьківщини, мрії про 
майбутнє.

На вшанування цієї 
дати зав.відділу обслуго-
вування бібліотеки уні-
верситету Осіпової Гали-
ни Сергіївни та асистента 
кафедри дошкільної осві-
ти Тукач Ірини Іванівни 
підготували та провели 
захід, який мав назву «Та-
рас Шевченко і вихован-
ці Ніжинської гімназії та 
ліцею». На ньому були 
присутні студенти пер-
шого курсу факультету 
психології та соціальної 
роботи. Дуже приємно, 
що ми по-новому відкри-
ли сторінки з життя Та-
раса Шевченка. Небага-
то в Україні навчальних 
закладів, зі студентами 
якого безпосередньо спіл-
кувався Тарас Шевченко. 
Ніжинська вища школа 
належить до них. Поет 

часто бував на поліській землі, а в 
лютому 1846 року відвідав Ніжин. 
Він був знайомим з багатьма ви-

хованцями Ніжинської гімназії ви-
щих наук князя Безбородька, наш 
край згадується в багатьох творах 
письменника. Зв’язки Шевченка з 
вихованцями Ніжинської гімназії 
вищих наук почалися з того часу, 
коли він був ще кріпаком, і не по-
ривалися до останніх днів життя 
поета. Вони збагачували як самого 
поета, так і тих, хто з ним спілку-
вався. Це були такі визначні діячі: 
Тарновський Василь Васильович, 
Забіла Віктор Васильович, Гребінка 
Євген Павлович, Яків де Бальмен, 
Лазаревський Михайло Матвійо-
вич, Макаров Микола Якович та ін.

Тарас Григорович, на жаль, осо-
бисто не був знайомий з Миколою 
Гоголем: «Я никогда не перестану 
жалеть, что мне не удалось позна-
йомиться лично с Гоголем» (із лис-
та Т.Шевченка до В.М.Рєпніної). 
Гарним ліричним оформленням 
заходу стала відео-презентація 
«Тарас Шевченко і вихованці Ні-
жинської гімназії та ліцею», яку 
підготували працівники бібліоте-
ки. Зворушливо звучала лірична 
поезія Т. Шевченка, Є.Гребінки, 
В.Забіли у виконанні Примаченко 
А., Горобець М., Кривченко Т., 
Княєвої В. та ін.

Ми дізналися багато нового, як 
про Шевченка, так і про Ніжин, а 
також про славне минуле нашого 
рідного університету. Після заходу 
мене переповнювали хвилювання 
і зворушення. Для нас, студентів, 
цей захід став ще однією сходин-
кою у розумінні значення творчос-
ті Великого Кобзаря. Ми більше 
дізналися про визначних діячів 
культури – сучасників Шевчен-
ка – і цим збагатили свої знання. 
Постать Тераса Шевченка зали-
шається для нас знайомою, але до 
кінця нерозгаданою. Як писав Іван 
Франко: «Він був сином мужика – і 
став володарем у царстві Духа. Він 
був кріпаком – і став велетнем у 
царстві людської культури».

Висловлюємо вдячність пра-
цівникам бібліотеки, особисто 
зав. відділу обслуговування біблі-
отеки Осіповій Г.С. та асистенту 
кафедри дошкільної освіти Тукач 
І.І. за змістовний захід, що за-
лишив приємні відчуття у наших 
серцях на довгі роки.

Алла Горбачева, студентка І 
курсу факультету психології та 

соціальної роботи
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Уже втретє Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя зби-
рає усіх, хто любить і цінує хореогра-
фічне мистецтво. Майже 500 учасників 
віком від 7 до 30 років взяли участь у ІІІ 
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
хореографічного мистецтва «Квітневі 
викрутаси», засновниками якого є Ні-
жинський державний університет імені 
Миколи Гоголя, факультет культури і 
мистецтв, кафедра музичної педагогіки 
та хореографії, культурно-дозвіллєвий 
цент НДУ, чернігівський осередок 
Національної хореографічної спілки 
України, управління культури і туриз-
му, сектор у справах сім’ї та молоді ви-
конкому Ніжинської міської ради.

Основна мета фестивалю-конкурсу 
– популяризація хореографічного 
мистецтво в регіоні та в Україні; під-
тримка молодих балетмейстерів; об-
мін досвідом з питань професійної 
підготовки фахівців-хореографів, ви-
ховання їх виконавської культури, та 
формування естетичного смаку гля-
дачів через знайомство з провідними 
колективами і виконавцями.

Урочисте відкриття ІІІ Всеукраїн-
ського фестивалю-конкурсу «Квітневі 
викрутаси 2014» розпочали лауреати 
всеукраїнських та міжнародних конкур-
сів, переможець першого обласного туру 
ІV всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
народної хореографії імені Павла Вір-
ського – ансамбль народного танцю 
«Забава» кафедри музичної педагогіки 
та хореографії Ніжинського державно-
го університету імені Миколи Гоголя та 
дитячий зразковий ансамбль народного 
танцю «Квіти України» Ніжинської 
дитячої хореографічної школи. Ке-
рівник та балетмейстер-постановник 
Олександр Пархоменко.

З доброзичливим вітанням до 
учасників дитячо-юнацької хорео-
графічної творчості звернувся голо-
ва оргкомітету ІІІ Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Квітневі викру-
таси 2014» ректор університету, доктор 
політичних наук, професор Бойко О.Д.

Вітальну адресу від голови На-
ціональної хореографічної спілки 
України, академіка, генерального ди-
ректора Національного академічного 
ансамблю танцю України імені Павла 
Вірського Мирослава Вантуха зачитав 
віце-президент Асоціації хореографів 
Національної всеукраїнської музичної 
спілки України Тарасов Ю.М.

До організаторів та учасників 
фестивалю-конкурсу зі словами 
вдячності звернулись – голова Чер-
нігівського осередку Національної 
хореографічної спілки України, го-
ловний балетмейстер Чернігівського 
академічного народного хору, заслу-
жена артистка України Джим Л.А. 
та начальник управління культури 
і туризму виконкому Ніжинської 
міської ради Примаченко В.С.

У ІІІ всеукраїнському фестивалі-
конкурсі хореографічного мистецтва 
«Квітневі викрутаси» брали участь 
«Народний художній колектив» – ан-

самбль танцю «Веснянка» (Галина 
Ісупова) м.Чернігів, ансамбль тан-
цю «Гармонія» (Алла Ганага), ан-
самбль танцю «Ластівка» (Ольга 
Даценко), ансамбль сучасного тан-
цю «ASTRUM» (Анна Сірякова), 
ансамбль бального танцю «Шанс» 
(Ірина Мірошник), зразковий ан-
самбль народного танцю  «Квіти 
України» (Олександр Пархоменко) 
Ніжинської дитячої хореографічної 
школи; «Народний художній колек-
тив» ансамбль танцю «Росинка» (На-
талія Максимова), м.Київ. Ансамбль 
танцю «Фієста» (Юлія Стаценко), ан-
самбль танцю «DEVANT» (Ольга Бе-
резенець) Ніжинської школи мистецтв 
при Ніжинському училищі культури і 
мистецтв імені Марії Заньковецької; 
шоу-балет «Ярмарка» Центру Дитячої 

та Юнацької Творчості «Ярмарка» (Єв-
ген Агафошин) м.Чернігів; зразковий 
ансамбль сучасного танцю «Сюрприз» 
(Мальвіна Ленчевська), зразковий ди-
тячий хореографічно-цирковий колек-
тив «Фієста» (Анжела Цигипа) м.Мена; 
естрадно-гімнастичний колектив 
«Ефект» (Ольга Московська); народ-
ний аматорський ансамбль танцю «По-
ліська веселка» (Леся Фінь), м.Ніжин; 
народний ансамбль танцю «Ніжин» 
училища культури і мистецтв імені Ма-
рії Заньковецької (Марія Ляпіна, Нікіта 
Євтушенко), ансамбль народного тан-
цю «Забава» (Олександр Пархоменко), 
ансамбль танцю «Белатрекс» (Марія 
Михальська) Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, а 
також сольні виконавці Катерина Си-
дорчук м.Лубни Полтавська область та 
Синяк Аліна м.Ніжин.

Упродовж восьми годин компе-
тентне журі оцінювало виступи учас-
ників у п’яти номінаціях – «класична 
хореографія», «народна хореографія», 
«сучасна хореографія», «бальна хоре-
ографія», «мистецтво балетмейстера». 
Як і в будь-якому змаганні долю учас-
ників фестивалю-конкурсу «Квітневі 
викрутаси» вирішували компетентне 
журі: Ростовська Юлія Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри музичної педагогіки та хорео-
графії Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя; Агафо-
шин Євген Олександрович, керівник, 
балетмейстер-постановник Центру 
дитячої та юнацької творчості «Ярмар-
ка», м. Чернігів; Джим Людмила Ана-

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА «КВІТНЕВІ
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11 квітня 2014 року в Ні-
жинському державному уні-
верситеті імені Миколи Го-
голя відбулося урочисте 
вручення Мистецької премії 
«Голодоський скарб».

Цьогорічним лауреатом цієї 
престижної премії став пись-
менник, літературознавець, 
директор Видавництва Інсти-
туту українських студій Марко 
Роберт Стех (Торонто, Кана-
да). Окрім лауреата на зустріч 
із студентами філологічного 
факультету Гоголівського уні-
верситету прибули: письмен-
ники, лауреати Шевченківської 
премії Михайло Слабошпиць-
кий, Григорій Гусейнов, Дмитро 
Іванов, Леонід Горлач; дирек-
тор Інституту української мови 

НАН України Павло Гриценко, 
професор Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська 
академія» Лариса Масенко та 
інші офіційні особи. У Блакитно-
му залі Гоголівського корпусу, 
де проходила зустріч, гостей 
привітав ректор університету, 
доктор політичних наук, профе-
сор Олександр Бойко. А потім 
відбулася щира, дружня роз-
мова з актуальних питань роз-
витку української літератури 
та культури. Студенти та ви-
кладачі університету бурхли-
вими оплесками вітали виступ 
лауреатів Мистецької премії 

ВШАНОВУЕМО ЛАУРЕАТА

«Голодоський скарб» попере-
дніх років скрипальки Мирослави 
Которович та бандуриста Та-
раса Компаніченка. Гості вузу 
відвідали музейний комплекс 
університету, здійснили прогу-
лянку містом, поклали квіти до 
пам`ятника Миколи Гоголя, по-
бували у Музеї стародруків НДУ 
та соборі Всіх Святих. Дирек-
тор Ліги українських меценатів, 
секретар Національної спілки 
письменників України Михайло 
Слабошпицький передав до бі-
бліотеки університету більше 
п’ятдесяти примірників книг ви-
давництва «Ярославів Вал».

Наш кор.

толіївна, заслужена артистка Уераїни, 
голова Чернігівського осередку Націо-
нальної хореографічної спілки України, 
головний балетмейстер Чернігівського 
академічного народного хору; Тара-
сов Юрій Михайлович, віце-президент 
Асоціації хореографів Національної 
музичної спілки України, заступник за-
відувача кафедри хореографії  Інститу-
ту мистецтв національного державного 
університету імені М.Драгоманова, м. 
Київ. Голова журі – Тимошенко Галина 
Львівна, заслужений працівник культу-
ри України, директор Ніжинської дитя-
чої хореографічної школи, заслужений 
працівник культури України, керівник 
дитячого зразкового ансамблю бально-
го танцю «Ритм».

І журі цього року було нелегко. 
Їм треба вирішити переможців серед 
учасників, рівень майстерності яких 
досить високий. Голова журі Галина 
Тимошенко порівнює рівень вико-
нання номерів цьогорічних конкур-
сантів з минулим роком і говорить 
про те, що він значно виріс. Тепер 
журі треба зійтись у враженнях та 
думках щодо виконавців.

І, нарешті, очікувана мить, про-
фесійно прийняті рішення журі, 
щодо нагородження конкурсантів 
переможців золотими, срібними та 
бронзовими дипломами ІІІ Всеукра-
їнського фестивалю-конкурсу «Квіт-
неві Викрутаси» було оголошено го-
ловою журі – Тимошенко Г.Л.

Після виступів учасників та обго-
ворення журі відбулося нагороджен-
ня переможців грамотами та цінними 
призами. Серед призерів фестивалю 
Альона Кутова, студентка V кур-
су факультету культури і мистецтв 
Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя (золотий 
диплом у номінації «мистецтво ба-
летмейстера»); ансамбль народного 
танцю «Забава» Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи 
Гоголя (золотий диплом у номінації 
«народна хореографія») – художній 
керівник Олександр Пархоменко; 
ансамбль танцю «Белатрекс» Ніжин-
ського державного університету імені 
Миколи Гоголя (бронзовий диплом 
у номінації «сучасний танець») – ху-
дожній керівник Марія Михальська.

Художні керівники колективів 
не залишилися без нагород, кожний 
отримав диплом ІІІ всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу «Квітневі ви-
крутаси» за підготовку лауреата.

Сподіваємося, що наступний ІV Все-
український фестиваль-конкурс «Квітне-
ві викрутаси» розширить кордони учас-
ників і набуде статусу Міжнародного.

Олександр Пархоменко, викладач 
кафедри музичної педагогіки та 

хореографії

ВИКРУТАСИ»
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КУБОК ПАМ’ЯТІ ІВАНА 
КОЧЕРГИ

На природничо-географічному фа-
культеті з 12 по 20 лютого 2014 року прой-
шов традиційний щорічний Кубок пам’яті 
Івана Івановича Кочерги з міні-футболу. 
Цього року І місце здобула команда випус-
кників факультету, ІІ місце посіла команда 
«Борода», яка теж складалася з випускни-
ків факультету різних років, ІІІ місце по-
сіла збірна студентів ІІ курсу природничо-
географічного факультету «Десна».

Кращим бомбардиром Кубку ви-
знано студента ІІ курсу природничо-
географічного факультету Олександра 
Сергійчука. Кращим воротарем став ви-
пускник факультету Сергій Перхайло. 

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКА 
СПАРТАКІАДА

Баскетбол
З 17 по 24 березня 2014 року в Ніжинсько-

му державному університеті імені Миколи 
Гоголя в рамках міжфакультетської спартакі-
ади пройшли змагання з баскетболу.

Серед чоловічих збірних перемогу 
святкувала команда факультету інозем-
них мов, другу сходинку п’єдесталу посіли 
представники фізико-математичного фа-
культету, третіми стали юнаки з історико-
юридичного. На четвертому місці – збірна 
природничо-географічного факультету.

У дівчат після серії зіграних матчів міс-
ця розподілилися так: першість вибороли 
студентки природничо-географічного 
факультету, другими стали представниці 
філологічного факультету, на третьому 
місці – збірна фізико-математичного фа-
культету. На четвертому місці - збірна фа-
культету психології та соціальної роботи, 
на п’ятому та шостому, відповідно, збірні  
– факультету іноземних мов та історико-
юридичного факультету.

Шахи
Командний залік

1 – 2 квітня 2014 року в університеті про-
ходили змагання з шахів серед студентів 
факультетів нашого навчального закладу. 
Найкращими у цьому виді спорту вияви-
лися історики: збірна історико-юридичного 
факультету посіла перше місце. Другими 
у командному заліку стали представни-
ки природничо-географічного факуль-
тету. Третє місце посіла збірна фізико-
математичного факультету. Четверту 
сходинку посіли представники філологіч-
ного факультету, за ними турнірну табли-
цю замикають збірні факультетів іноземних 
мов та психології і соціальної роботи.

Особистий залік
У особистому заліку за першою до-

шкою місця розподілилися так: І місце 

– Ярослав Левченко, студент історико-
юридичного факультету; ІІ місце – 
Еміль Ахметов, студент природничо-
географічного факультету; ІІІ 
місце – Тарас Жежера, студент фізико-
математичного факультету.

За другою дошкою перемогу свят-
кував Віталій Мазурик, студент 
історико-юридичного факультету. Дру-
ге місце посів Дем’ян Шошов, студент 
природничо-географічного факультету. 
На третьому місці – Богдан Лемперт, сту-
дент фізико-математичного факультету.

Серед дівчат перемогу виборола 
студентка фізико-математичного фа-
культету Тетяна Сова, на другому місці 
Ольга Мінько, студентка філологіч-
ного факультету. Третьою стала Ві-
кторія Голод, студентка природничо-
географічного факультету.

Шашки
3 квітня пройшли змагання з шашок 

в рамках міжфакультетської спартакіа-
ди. У командному заліку І місце посіла 
збірна фізико-математичного факульте-
ту, другими очікувано були представни-
ки природничо-географічного факуль-
тету, на ІІІ місці – історико-юридичний 
факультет. Наступні сходинки турнірної 
таблиці зайняли, відповідно, факультет 
іноземних мов, факультет психології та 
соціальної роботи і філологічний фа-
культет.

Особистий залік
І дошка (чоловіча)

І місце – Роман Ромашко, сту-
дент фізико-математичного факульте-
ту; ІІ місце – Еміль Ахмедов, студент 
природничо-географічного факультету; 
ІІІ місце – Олександр Дерій, студент фа-
культету іноземних мов.

ІІ дошка (чоловіча)
І місце – Олександр Кисорець, сту-

дент природничо-географічного факуль-
тету; ІІ місце – Богдан Лемперт, студент 
фізико-математичного факультету; ІІІ 
місце – Владислав Максимченко, студент 
історико-юридичного факультету.

І дошка (жіноча)
І місце – Тетяна Сова, студентка 

фізико-математичного факультету; ІІ 
місце – Марина Лепеха, студентка фа-
культету іноземних мов; ІІІ місце – Ка-
терина Солодка, студентка історико-
юридичного факультету.

ІІ дошка (жіноча)
І місце – Тетяна Салій, студентка 

природничо-географічного факультету; 
ІІ місце – Наталія Смалько, студент-
ка факультету іноземних мов; ІІІ місце 
– Аліна Будина, студентка історико-

юридичного факультету.
Міні-футбол

З 8 по 15 травня в рамках міжфакуль-
тетської спартакіади проходили змаган-
ня з міні-футболу. Після усіх зіграних 
матчів місця розподілилися так:

Чоловіки
І місце – фізико-математичний факультет;
ІІ місце – природничо-географічний ф-т;
ІІІ місце – історико-юридичний ф-т;
IV місце – філологічний факультет;
V місце – ф-т псих. та соц. роботи;
VI місце – факультет іноземних мов.

Жінки
І місце – фізико-математичний факультет;
ІІ місце – факультет іноземних мов;
ІІІ місце – ф-т псих. та соц. роботи;
IV місце – філологічний факультет;
V місце – природничо-географічний ф-т;
VI місце – історико-юридичний факультет.

НАШІ БАСКЕТБОЛІСТИ - 
ЧЕМПІОНИ  ОБЛАСТІ

З 2 лютого по 13 квітня проходили 
ігри останнього туру Чемпіонату Черні-
гівської області з баскетболу серед чоло-
вічих команд сезону 2013 – 2014 років.

Збірна Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя про-
демонструвала високу майстерність та 
волю до перемоги. Під час фінальної гри 

13 квітня в стінах рідного університе-
ту  наша команда перемогла чемпіона 
минулого сезону БК «Чернігів» з ра-
хунком 72:65 і стала чемпіоном Черні-
гівської області. Ми вітаємо тренера 
команди Сергія Миколайовича Півня 
та усіх гравців команди: Олександра 
Цвєткова, Юрія Багмута, Олександра 
Вовка, Віталія Ілляшенка, Олексан-
дра Гуцика, Вадима Білоуса, Артема 
Мазарчука, Владислав Топчія, Сергія 
Паливоду, Сергія Дзюбенка, Романа 
Синенка. Так тримати!

Наш кор.
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