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Н ещодавно студенти Ніжинського державного універси-
тету імені Миколо Гоголя, а саме представники п’яти 
факультетів та дитячий вокально-хореографічний ко-

лектив «Калинонька», керівником якого є Заслужений діяч культури 
України  Валерій Кирилюк, відвідали військовослужбовців I-ї окремої 
гвардійської танкової бригади тактичної групи «Північ» з нагоди про-
фесійного свята – Дня танкіста. Подарунком до свята був концерт і 
спілкування, спілкування, спілкування…  Тепло і щиро приймали гостей 
мужні захисники України, не шкодуючи оплесків та квітів, адже такий 
сюрприз з розмаїття жанрів: вокал, хореографія, проза, гумор – заполо-
нили атмосферу імпровізованої сцени,на схилах пагорбу, біля міста Ром-
ни Сумської області. Не стримували й сліз, коли відкривали листівки – 
трикутнички, які надіслали студенти факультету психології та соціаль-
ної роботи. А як по-дитячому раділи, коли дівчата – учасниці концерту – 
пов′язували на міцні чоловічі руки  браслетки (фєнєчки), які теж власно-
руч виготовили наші студенти. 

Для організації такої поїздки було досить мало часу, але за підтрим-
ки керівника соціально-гуманітарного відділу В.І. Скороход і завдяки 
оперативній роботі заступників деканів з виховної роботи факультетів 
(факультет психології та соціальної роботи, філологічний факультет, істо-
рико-юридичний факультет, факультет культури і мистецтв, природни-
чо-географічний факультет) та невичерпній творчості, професіоналізму 
доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Качалової 
Тетяни Василівни такий захід став можливим.

Та на цьому зв′язок із танковою бригадою не обірвався, бо допома-
гає налагодити таку взаємодію з одного боку декан факультету психології 
та соціальної роботи, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи – А.І. Конончук, а з іншого – наш колега, доктор історичних наук, 
доцент кафедри історії України і політології, який виконує свій військовий 
обов′язок в лавах танкової бригади і є заступником командира по роботі з 
особовим складом, старший лейтенант – Луняк Євген Миколайович.

Неодноразово силами викладачів та студентів надавалась і до цих 
пір надається допомога танкістам. Це продукти харчування, засоби гігіє-
ни, теплі речі та багато іншого.

Дуже приємно, коли допомога є насправді вчасною. Завдяки згурто-
ваності та злагодженій роботі колективу кафедри загальної та практич-
ної психології під керівництвом професора, доктора психологічних наук 
М.В. Папучі, було закуплено і відправлено до танкової бригади дощовики, 
яких на той момент так не вистачало солдатам, адже осінь така мінлива 
і в синоптичному прогнозі, і в душах солдатів. Останню, дуже складно 
загоїти, вилікувати, особливо коли знаходишся далеко від домівки, а ще 

НА ЧАСІНА ЧАСІ
З вірою, надією 
і любов’ю в серці

Добрий день. Хочу привітати 
всіх з новим навчальним роком. 
Першокурсники роблять свої пер-
ші кроки, бажаю, щоб вони були 
вдалими, а ви з легкістю влилися в 
нашу дружню університетську ро-
дину. Тим, хто знаходиться на фі-
нішній прямій – нових досягнень, 
цікавих відкриттів, приємних зу-
стрічей і знайомств. Бажаю вам 
відчувати задоволення від досягну-
тих результатів.

Викладачам та співробітникам 
бажаю цікавої роботи, наполегли-
вих та старанних студентів, реалі-
зації планів та наукових звершень.

Новий навчальний рік ми роз-
починаємо зі світлими надіями на 
здійснення всього задуманного. 
З вашою підтримкою ми будемо на-
магатися зробити університетську 
газету більш яскравою і значимою 
для кожного з вас. Оперативність 
інформації буде забезпечуватися 
завдяки розміщенню інформації на 
сайті університету.

Головна задача – підтриман-
ня діалогу між всіма структурними 
підрозділами університету. Ваша 
думка має вагоме для нас значення. 
Свої побажання та зауваження від-
правляйте електронною поштою за 
адресою almandu1982@gmail.com.

З повагою, редактор

Слово редактора

попереду – дуже багато запитань і 
мало відповідей, і очікування, очі-
кування, очікування…

І знову на допомогу прийшли 
викладачі кафедри загальної та 
практичної психології, доценти 
Н.Ф. Литовченко, О.І. Михайлова, 
І.В. Кошова. Вони радо погодились 
надати психологічну допомогу вій-
ськовослужбовцям.

Завершуючи, хочу зазначити, 
що ці справи, які ми робимо разом, 
є справжнім проявом патріотиз-
му. Патріотизм має велику силу та 
енергію, адже саме справжні люди – 
патріоти, навчили нас любити свій 
прапор, герб, мову, культуру та 
традиції. Патріотизм не потрібно 
завойовувати силою,він народжу-
ється в душі, яка робить доброчин-
ні справи.

Ковтун Алла Юріївна, 
заступник декана з виховної 

роботи факультету психології 
та соціальної роботи
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Щ ороку 15 вересня 
наше місто святкує 
своє звільнення від 

німецько-фашистських загарбни-
ків. Цей рік не став винятком. На ву-
лиці Гоголя зібралося багато містян, 
які колоною, під супровід оркестру 
на чолі барабанщиць попрямували 
до Вічного вогню. Наші студенти  
під символікою університету разом 
із керівництвом вузу також взяли 
участь у святковій ході. Відзначен-
ня цього свята в першу чергу по-

71-а річниця визволення Ніжина

трібне для нас, для нащадків, щоб 
не забувалися уроки історії, щоб усі 
пам’ятали, яку ціну заплачено за 
перемогу. На жаль, сьогодні Украї-
на переживає дуже непрості часи. 
І слово «війна», яке колись звучало 
як щось віддалене, на сьогодні зву-
чить дуже реалістично. Ми всі по-
винні об’єднуватися для того, щоб 
протистояти своєму ворогу і такі 
свята, що є прикладом героїзму на-
шого народу, є також приводом для 

єдності й незламності українського 
духу. Поряд із вічним вогнем звуча-
ли фронтові пісні, слова вдячності 
ветеранам, палали синьо-жовтим 
вогнем квіти. Такі зібрання – це не 
тільки дань пам’яті сивочолим вете-
ранам, а й уроки для наймолодших 
поколінь. Останні мають пам’ятати  
страшну ціну, вагомий внесок, що 
заплатило старше покоління задля 
мирного майбуття нащадків.

Наш кор.

В же стало 
д о б р о ю 
традиці-

єю проведення що-
річних урочистостей 
польської культури в 
місті Ніжині. 

Не обходять во-
ни стороною і наш 
славний вуз. Науков-
ці з кафедри історії 
Укра їни, кафедри 

На зміцнення дружніх зв’язків

ро  сійської та зару-
біжної літератури та 

історії культутури давно займаються дослідженнями вагомого культурного внеску польської громади у роз-
виток Ніжина.

У цьому році  Спілка поляків міста Ніжина «Астер»  відзначає своє 15-ліття. 
З цієї нагоди в університет завітали почесні гості з Києва:
Генеральний консул Республіки Польща – Рафал Вольськи; Посол Республіки Польща в Україні – Генрик Лит-

вин; Заступник голови товариства зв’язків поляків  в Україні – Вікторія Радік; кореспонденти газети «Dziennik 
Kijowski» – Анжеліка Плаксіна, Станіслав Пантелюк; польський ансамбль пісні і танцю з Києва «Polonie znad 
Dniepra» – керівник Леся Єрмак.

У стінах нашого славного вузу відбувся урочистий концерт для дорогих гостей. Активну участь взяли в ньому 
студенти і викладачі факультету культури та мистецтв НДУ імені Миколи Гоголя, а також студенти Ніжинського 
училища культури та мистецтв імені М. Заньковецької та активні члени товариства польської культури.

Тепла атмосфера заходу передалась усім гостям, які вщент заповнили актову залу Гоголівського корпусу.
Наш кор.
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В ступні кампанії останніх років є сво-
єрідним випробуванням навчального 
закладу щодо ефективності всього 

комплексу заходів, які передують відбору студентів 
до ВНЗ та чіткості та злагодженості роботи членів 
Приймальної комісії, відбіркових комісій у ході при-
йому документів. Хочу зазначити, що наш універ-
ситет серйозно готувався до вступної кампанії 2014 
року і провів значну підготовчу роботу, що розпо-
чалася ще в жовтні 2013 р., коли з Міністерства 
освіти і науки України надійшли Умови прийому, 
на основі яких були розроблені Правила прийому до 
Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя у 2014 р., а в грудні 2013 р. наказом ректо-
ра університету було затверджено новий склад При-
ймальної комісії.

Факультетами і кафедрами вчасно були розробле-
ні програми та завдання вступних екзаменів і творчих 
конкурсів, визначено склади атестаційних і екзаме-
наційних комісій, відповідальних за функціонування 
програм електронного супроводу. 

З метою залучення ширшого кола абітурієнтів 
регіону на базі університету протягом січня–лютого 
2014 р. діяв пункт реєстрації вступників, а в червні 
2014 р. проведено тестування з 3 предметів (іноземної 
мови, історії України, математики), а також проведе-
но набір слухачів на підготовчі курси.

Паралельно йшов процес профорієнтаційної робо-
ти: організовано і проведено «Дні відкритих дверей» 
в університеті та на факультетах; університет брав 
участь у «Ярмарках професій», що проводилися за 
сприяння міськрайонних Центрів зайнятості населен-
ня у містах Чернігівської області; розіслано листи до 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів регіону з інформацією про університет і по-
дано таку ж інформацію в довідники та спеціалізовані 
видання для абітурієнтів: «Довідник вищих навчальних 
закладів України на 2014 р.», журнал «Сучасна освіта», 
довідник «Абітурієнт 2014»; «Довідник для вступників 
до ВНЗ I-IV рівнів акредитації 2013-2014»; до газет 
«Гарт», «Ніжинський вісник», «Вісті», «Вісник Ч», «Черні-
гівщина», «Из первых рук», «В дорогу»; радіо.

Головною особливістю цьогорічної вступної кам-
панії стало суттєве збільшення кількості електронних 
заяв від абітурієнтів, скорочення термінів подання до-
кументів і зарахування на умовах контракту.

Ґрунтовна підготовча робота мала свої наслідки: 
чисельно зросла кількість осіб, які подали документи 
до нашого університету на навчання за освітньо-ква-
ліфікаційними рівнями бакалавр (було подано більше 
3,5 тис. заяв), розширилися територіальні межі кон-
тингенту студентів (у конкурсі брали участь абітурі-
єнти з 19 областей, АР Крим і м. Києва), збільшилася 
чисельність магістрантів (135 осіб вступило на на-
вчання за ОКР магістра). Нашу університетську роди-
ну поповнили 479 студентів-першокурсників денної 
форми навчання та 101 заочної форми навчання з 
15 областей України та м. Києва. Традиційно, най-
більше молоді, яка поповнила лави наших студентів, 
з Чернігівської, Сумської, Київської, Житомирської, 
Полтавської та Рівненської областей. Усього в період 
вступної кампанії цього року до університету на на-
вчання за трьома освітньо-кваліфікаційними рівня-
ми (бакалавр, спеціаліст, магістр) вступили 1265 осіб.

Король В.С., завідувач навчально-
методичного відділу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2014

Н аш університет тривалий час співпра-
цює з Ніжинським районним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-

лоді, який очолює Подпоріна Олена Віталіївна. Літо цьо-
го року також не стало винятком. Тринадцять студентів 
одразу після складання сесії відправилися на виховну 
практику підтверджувати свої оцінки та знання. Робота 
центру в літній період спрямовується на пропаганду здо-
рового способу життя та профілактики соціально-небез-
печних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі. 

За період літньої практики студентами-практи-
кантами було проведено 102 профілактично-виховних 
заходи у групових та індивідуальних формах роботи. 
Цими заходами було охоплено 2493 дитини, серед 
яких 219 отримали індивідуальну допомогу.

Нами були проведені: захід “Народний фольклор 
про сучасні проблеми”; профілактичні бесіди: “Не вби-
вай своє майбутнє”, “ЖИТТЯ дається тільки раз!”; па-
тріотичні заходи: “Лист у майбутнє”, “Блакитне небо 
над нами”, “Все в моїх руках” та багато інших. 

Важливою для нас була плідна співпраця з спеці-
алістами центру Мордач Наталією Лазарівною та Чос 
Юлією Володимирівною. Про таких наставників можна 
тільки мріяти. Їх турбота та підтримка, жарти, якими 
вони підбадьорювали, додавали непереможної впевне-
ності. Колектив центру турботливо ставився до прак-

тикантів, професійні настанови та поради допомагали 
нам у виконанні завдань практики. Сприятлива атмос-
фера та віра в нас додавали сил і рішучості в роботі. 

Працівники центру вразили своєю відданістю 
роботі, яку виконують із найсвітлішими почуттями 
та щирим серцем. Особливо я це відчула в день про-
ведення мого першого заходу в санаторії «Пролісок». 
Мабуть, на жодному екзамені я не мала такої впевне-
ності в своїх знаннях, як у цей день!

Виникало бажання зрозуміти проблеми та по-
треби кожної дитини, допомогти їй, подарувати 
приємні хвилини спілкування. 

Хочеться наголосити, що практика в Ніжинсько-
му районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді створює можливість для студентів долучити-
ся до вирішення соціальних проблем, які стосуються 
школярів. Допомагає усвідомити власну відповідаль-
ність за формування всебічно розвиненої особистості 
дитини, за її вибір життєвої стежини. Адже ми, як ті 
зорі, що тисячоліттями споглядають на нас і вказують 
людям, які зійшли з дороги вірний шлях, будемо пі-
клуватися і допомагати дітям. Ми – майбутні вчителі!

Дякуємо за набутий досвід та враження, які ми 
отримали під час проходження практики.

Марія Микула, студентка 4 курсу 
природничо-географічного факультету

Підсумки літньої практики 
(студентський погляд)
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У   цьому році виповнюється 205 років із 
дня народження Нестора Васильовича 
Кукольника (8 (20) вересня 1809 року – 

8 (20) грудня 1868 року) – вихованця Гімназії вищих 
наук кн. Безбородька в Ніжині, прозаїка, поета, пере-
кладача та драматурга першої половини 19 ст., автора 
текстів популярних романсів.

Народився Нестор в родині відомого вченого, пер-
шого директора Гімназії вищих наук кн. Безбородька 
Василя Григоровича Кукольника. До Гімназії вступив у 
1821 році, яку закінчив у 1829 році, проте атестату не 
отримав як один із основних звинувачуваних у «Спра-
ві про вільнодумство», що розпочали відразу за доно-
сом після повстання «декабристів» 1825 року. Саме в 
Гімназії в Ніжині почав вперше займатися літератур-
ною діяльністю. На жаль, перші літературні спроби не 
збереглися, оскільки були вилучені під час вищезгада-
ної «Справи». Літературою продовжує захоплюватися 
у Вільно, де з 1825 року працює на посаді професора 
університету Павло Кукольник, старший брат Нестора. 
Тут колишній гімназист у 1829–1831 роках працює ви-
кладачем російської словесності в Віленській гімназії та 
видає польською мовою курс російської граматики.

Розквіт його літературного таланту припадає на 
час перебування в Петербурзі, куди він переїздить у 
1831 році. Популярність же отримав у 1834 р., коли на 
сцені Олександринського театру (бенефіс В. Каратигіна) 
презентували драму Н. Кукольника «Рука Всевышнего 
Отечество спасла», яку оцінив імператор Микола I.  

Творчість Н. Кукольника багатогранна та цікава. 
Поряд із драматургією він експериментує в жанрі аван-
тюрного роману, історичної повісті, художній критиці, 
поезії та музиці. У 1838 році видає ряд періодичних ви-
дань мистецтвознавчого характеру. Письменника вва-
жають також зачинателем жанру драматичної поеми в 
російській літературі. Сучасні дослідники говорять про 
певні паралелі між деякими творами Кукольника та дра-
матичним циклом «Романтики» Марини Цвєтаєвої. Не-
стор Васильович також першим в російській літературі 

ПОДІЇ І ДАТИ В ІСТОРІЇ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИПОДІЇ І ДАТИ В ІСТОРІЇ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ДО 205-ЛІТТЯ 
НЕСТОРА КУКОЛЬНИКА

зацікавився но-
вим типом жанру 
історичного рома-
ну, який пізніше 
блискуче розви-
ватиме О. Дюма. 
Працював він і в 
рамках любовно-
авантюрного ро-
ману у дусі Ежена 
Сю, Поля де Кока. 
Його літературні 
пошуки цілком 
обґрунтовано роз-
глядають як такі, 
що передували 
історико-біогра-
фічному жанру, 
що отримав свій 
подальший роз-
виток у романах 
Д. Мережковсько-
го, Ю. Тинянова, 
Ольги Форш.

У період най-
більшого твор-
чого злету Нестор Кукольник зближується з компо-
зитором М. Глінкою та художником К. Брюлловим. 
Його участь у долях таких письменників та поетів 
як Тарас Шевченко, М. Салтиков-Щедрін, І. Нікітін 
загальновідома.

Кукольник також є одним із співавторів лібрето 
опер «Іван Сусанін»» та «Руслан та Людмила». На його 
вірші написали музику 27 композиторів, серед яких 
М. Глінка («Жаворонок», «Попутная песня»), А. Варла-
мов, С. Монюшко.

Анна Парубець, 
провідний фахівець музейного комплексу

Жаворонок
Между небом и землей
Песня раздается,
Неи� одною � руей
Громче, громче льется.

Не вида!  певца полей!
Где поет так громко
Над подружкою % оей
Жаворонок звонкой.

Ветер песенку несет,
А кому – не знает.
Та, к кому она, поймет.
От кого – узнает.

Лейся ж, песенка моя,
Песнь надежды сладкой…
Кто-то вспомнит про меня
И вздохнет украдкой.

11 июля 1840

Попутная песня
Дым � олбом – кипит, дымится
Пароход...
Пе� рота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует
Весь народ.
И бы� рее, шибче воли
Поезд мчится в чи� ом поле.

Нет, тайная дума бы� рее 
летит,
И сердце, мгновенья считая, 
� учит.
Ко7 рные думы мелькают 
дорогой,
И шепчешь невольно: «О Боже, 
как долго!»

Дым � олбом – кипит, дымится
Пароход...

Пе� рота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует
Весь народ.
И бы� рее, шибче воли
Поезд мчится в чи� ом поле.

Не воздух, не зелень � радальца манят, –
Там ясные очи так ярко горят,
Так полны блажен� 7  минуты 
% иданья,
Так сладки надеждой часы 
рас� а7 нья.

Дым � олбом – кипит, дымится
Пароход...
Пе� рота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует
Весь народ.

Художник Аполлон Мокрицький 
«Портрет Нестора Кукольника» 

(знаходиться у картинній галереї НДУ)
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25–26 вересня 2014 року на факультеті психо-
логії та соціальної роботи відбулась Міжнародна на-
уково-практична конференція «Соціально-педагогічна 
парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації». 
Конференція була зініційована кафедрою соціальної 
педагогіки та соціальної роботи й проходила напере-
додні Міжнародного дня соціального педагога (який 
cсвяткується 2 жовтня). Співорганізаторами конфе-
ренції стали Інститут проблем виховання НАПН Украї-
ни, Барановичський державний університет (Республі-
ка Білорусь), Телавський державний університет імені 
Я. Гогебашвілі (Грузія), Ленінградський державний уні-
верситет імені О.С. Пушкіна (РФ), Жешувський універ-
ситет (Республіка Польща). У конференції взяли участь 
207 осіб з різних міст України та країн-співорганізаторів.

Мета конференції – консолідувати науково-прак-
тичні сили дослідників, педагогів, фахівців-практиків, 
представників неурядових організацій щодо вироблен-
ня концептуальних підходів до здійснення соціального 
виховання дітей та молоді у світлі сучасних політичних 
та соціокультурних викликів.

З вітальним словом до учасників конференції звер-
нувся ректор університету – доктор політичних наук, 
професор О.Д. Бойко. У контексті провідних аспектів 
заявленої теми конференції її учасники на пленарному 
засіданні обговорили ряд актуальних питань, зокрема: 
«Концептуальні засади соціально-педагогічної парадигми 
виховання» (Т.Ф. Алєксєєнко, канд. пед. наук, ст. наук. 
співробітник, завідувач лабораторії соціальної педагогі-
ки Інституту проблем виховання НАПН України); «Най-
кращі інтереси дитини: сутність та шляхи забезпечення» 
(Ж.В. Петрочко, док. пед. наук, ст. наук.співробітник, за-
ступник директора Інституту проблем виховання НАПН 
України); «Дослідження соціальних потреб дітей трудо-
вих мігрантів у новому соціально-освітньому середовищі» 
(Л.М. Завацька, канд. пед. наук, професор, завідувач ка-
федри соціальної педагогіки Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка); «Транс-
формація системи інтернатних закладів: основні підходи, 
технології, моделі» (З.П. Кияниця, канд.пед.наук, заступ-
ник директора МБО «Партнерство «Кожній дитині»). 

Своє бачення сутності та шляхів виховання в ко-
ординатах соціально-педагогічної парадигми учасники 
конференції висловили під час роботи секцій та май-
стер-класів. Жвавий інтерес учасників конференції ви-
кликали майстер-класи, які проводилися викладачами 
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, випус-
книками факультету психології та соціальної роботи, а та-
кож гостями конференції: «Впровадження інноваційних 
моделей соціальної інтеграції випускників інтернатних 
закладів, осіб з їх числа» – І.В. Носач, менеджер проектів 
Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кож-
ній дитині»; «Формування професійної компетентності со-
ціального педагога 
в умовах центру 
практичної пси-
хології та соці-
альної роботи» – 
С.О. Борисюк, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедри 
соціальної педаго-
гіки та соціальної 
роботи НДУ імені 
Миколи Гоголя, 
О.В. Хмелєва-То-

карєва, директор методичного центру практичної психо-
логії та соціальної роботи управління освіти Оболонської 
районної державної адміністрації в місті Києві; «Дитячі 
літні школи розвитку і відпочинку як інноваційний на-
прямок діяльності соціального педагога» – С.Д. Підлип-
ська, Міжнародний тренер з Позитивної психотерапії, 
сертифікований консультант (Wiesbaden Academy of 
Positive Psychotherapy (WAPP, Germany, октябрь 2008), 
коуч-здоров’я, член УСП, керівник освітньо-оздоровчого 
центру «Барви життя» м. Ніжин, асистент кафедри соці-
альної педагогіки та соціальної роботи НДУ імені Миколи 
Гоголя; «Механізми виявлення дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах та оцінки їхніх потреб» –
О.В. Павлик, координатор тренінгових програм Міжна-
родної благодійної організації «Партнерство «Кожній ди-
тині», Л.І. Стрига, менеджер проектів Міжнародної благо-
дійної організації «Партнерство «Кожній дитини». 

Результатом обговорення питань конференції стало 
прийняття резолюції, в якій, зокрема, відзначено: теоре-
тико-методичні орієнтири досліджень сучасного вихов-
ного процесу визначати відповідно до сутності та шляхів 
реалізації соціально-педагогічної парадигми виховання в 
сучасних умовах і відповідно до найкращих інтересів ди-
тини; зміст виховних технологій вибудовувати на пріори-
тетах національно-патріотичних та соціальних цінностей; 
підтримати розвиток системи інформаційного обміну між 
дослідниками різних країн з проблем виховання підрос-
таючої особистості, дитячого руху в Україні; активно пре-
зентувати та розповсюджувати створений науковцями та 
практиками України науково-методичний доробок щодо 
соціального виховання дітей та молоді, технології оцінки 
потреб дитини та її сім’ї, основних підходів та моделей 
трансформації системи інтернатних закладів та ін.

Дирекцією Інституту проблем виховання НПА Украї-
ни кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи НДУ 
імені Миколи Гоголя нагороджена грамотою за багаторічну 
продуктивну співпрацю у підготовці науково-педагогічних 
кадрів та вагомий внесок у розвиток теорії і практики со-
ціальної педагогіки. Також грамотою нагороджена декан 
факультету психології та соціальної роботи А.І. Конончук.

Суховєєва Н.М., завідувач кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи

ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

карєва директор методичного центру практичної психо-
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Н айбільша літературна подія України 
відбувалася з 10-го і тривала до 14-
го вересня. У програмі «Форуму ви-

давців у Львові» було заявлено більше 900 подій, серед 
яких презентації нових творів, автограф-сесії, творчі 
зустрічі, дискусії, семінари, майстер-класи, виступи, 
поетичні марафони. На мою думку, подій дійсно на-
стільки багато, що будь-якому відвідувачу довелося б 
жорстко фільтрувати ті події, на які він хотів би потра-
пити. Цьогоріч я здебільшого виступав модератором 
та співведучим декількох презентацій від мистецької 
агенції «Наш Формат» – це презентація україномовно-
го перекладу світового бестселера «Кабульський кни-
гар» норвезької журналістки Осне Саєрстад спільно з 
відомим громадським діячем Андрієм Павлишиним, 
презентація історичних романів «Басаврюк XX» та 
«Заложна душа» недооціненого в Україні сучасного 
письменника та професійного історика Дмитра Білого 
спільно з відомим письменником, який вчився в Ніжи-
ні Анатолієм Дністровим, збірки жіночої революційної 
поезії «Материнська молитва. Українки – героям Май-
дану» та дуже цікавої збірки футурологічних есе «Змі-
нити майбутнє» політолога молодої генерації Віктора 
Андрусіва. У відвідувачів Форуму є величезний інтерес 
до української книги, але купівельна спроможність, 

на жаль, цьогоріч 
дуже впала. Укра-
їнська книга має 
всі шанси витіс-
нити російсько-
мовну книгу, але 
проблема в тому, 
що на даний мо-
мент українці не 
особливо взагалі хо-
чуть чи тати (навіть 
після Революції 
Гідності), віддаючи 

перевагу Інтернету, 
соцмережам та теле-
візору. З одного боку 
ми бачимо, вели-
чезний книжковий 
форум на 900 по-
дій зі здебільшого 
напівпорожніми за-
лами, відві дувачами 
переважно людьми 
середнього та стар-
шого віку, а з іншо-
го – проблему тієї 
ж непрестижності 
української книги серед широкого загалу. Є побажання 
до організаторів Форуму – запрошувати більше інозем-
них відомих авторів та скорочувати кількість подій ло-
кальних авторів. Над цим повинні разом працювати, 
на мою думку, українські видавництва, літературні 
агенти, професійні піарники та маркетологи в куль-
турній сфері та культуртрегери. Тоді все і зрушиться 
з місця і на Форум будуть приїздити ще більше людей. 
Успішним прикладом є те, що на відомого всім Сергія 
Жадана, Тараса Прохаська, Василя Шкляра, Андрія 
Кокотюху чи Юрія Іздрика набиваються повні зали 
відвідувачів.

Цьогоріч я спробував себе в ролі культурного ме-
неджера та модератора подій. Думаю, що вдалося, 
але більше б хотілося присвячувати часу своїй власній 
творчості. То ж наступного року, сподіваюся, що при-
їду в ролі автора нової поетичної збірки.

P.S. Єдиний захід, на якому я виступав як автор, 
була презентація перекладів культового американ-
ського поета Чарлза Буковскі «Buk’s not dead. Буков-
скі живий», де багато молодих поетів читало свої пере-
клади та вірші, зроблені під впливом цього поета. Було 
доволі багато відвідувачів, але, звичайно, в основному 
ті, хто знає про творчість цього письменника.

Ярослав Гадзінський, поет, перекладач, 
випускник НДУ імені Миколи Гоголя

З ПЕРШИХ ВУСТ

йббі і і У ї

З Р ВУСТЗ ПЕРШИХ ВУСТ Без пристрасті до книжки людині  недоступні культура 
сучасного світу, інтелектуальне і емоційне вдосконалення. 

(Сухомлинський В. О.)

Для пільг під час оплати проїзду залізницею 
звірятимуть дані студентських квитків

Для пільгового проїзду залізницею дані студентського квитка звірятимуть Для пільгового проїзду залізницею дані студентського квитка звірятимуть 
із електронною базою Міносвітиіз електронною базою Міносвіти

З 1 жовтня 2014 року у залізничних касах дані студентського квитка будуть перевіряти у Єдиній держав-
ній електронній базі з питань освіти, яку сформувало Міністерство освіти і науки України.

Знижка на проїзд залізничним транспортом надаватиметься у залізничних касах лише тим студентам ви-
щих навчальних закладів, дані яких занесені до Єдиної державної електронної бази.

Оформлення пільгового проїзду у поїздах міжміського сполучення студентам буде здійснюватись тільки у 
разі співпадіння номеру студентського квитка, прізвища та імені студента, зазначених у студентському квит-
ку, з інформацією у електронній базі МОН.

Звертаємо увагу студентів на необхідність перевірити дані, щодо наявності власного студентського квитка 
у створеній Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). З цією метою відкрито сервіс «Пере-
вірка студентського квитка за даними ЄДЕБО» (http://www.inforesurs.gov.ua). У разі відсутності зазначених 
даних, радимо студенту звернутися до адміністрації навчального закладу в якому він навчається (деканату, 
профкому студентів) для уточнення данних.

Після тестування електронної бази у залізничних касах студенти зможуть купувати квитки з пільгою також 
і через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Профком студентів інформує
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У центрі Ніжина, на другому поверсі старовинної 
будівлі колишнього купецького зібрання, де зараз роз-
ташувалася фундаментальна бібліотека Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, знахо-
диться унікальний у своєму роді Музей рідкісної кни-
ги. Відвідувача відразу вражає атмосфера музею: за-
пах старого паперу, видрукувані червоної кіновар’ю 
вигадливі кириличні заголовки, суворі, наче виши-
кувані на плацу, рядки готичних текстів, величаві 
фоліанти у шкіряних та пергаментних палітурках із 
золотим тисненням, припалі віковим порохом незви-
чайного велетенського формату книжкові оправи… 

Бібліотека Ніжинського державного університе-
ту вважається однією з найдавніших діючих науко-
во-просвітницьких бібліотек Лівобережної України.  
Історія її виникнення тісно пов’язана з Ніжинським 
Ліцеєм князя О. Безбородька – вищим навчальним 
закладом, який виник у нашому місті на початку 
ХІХ ст. Напередодні відкриття Ліцею його почесний 
попечитель, граф Олександр Григорович Кушелєв-
Безбородько, подарував закладу успадковану ним 
родинну бібліотеку Безбородьків, що нараховувала 
2500 томів унікальних енциклопедичних видань кін-
ця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Згодом фонди поповнювали 
нові надходження від різноманітних благодійників, 
спеціальна література, навчальні посібники, перед-
платні та періодичні видання. У 1875 році, після реор-
ганізації Гімназії у Ніжинський історико-філологічний 
інститут, бібліотека придбала цінні книжкові зібрання 
професорів Московського університету С.П. Шеви-
рьова (1806–1864), Лейпцизького – Ф.-В.Річля (1806–
1876), директора Санкт-Петербурзького історико-
філологічного інституту І.Б. Штейнмана (1819–1872), 
колекцію унікальних стародоруків ХVII–XVIII cт. проф. 
Н.М. Михайловського. Невдовзі її склад поповнили ду-
блетні примірники польських стародруків із колекції 
«Polonica» бібліотеки Варшавського університету та рід-
кісні палеотипи та стародруки ХVІ–ХVІІІ ст. з Ніжин-
ського Грецького Олександрівського училища. Згодом 
бібліотеку поповнювали цінні приватні зібрання та 
окремі примірники книг з книжкових колекцій дирек-
торів Ліцею В. Кукольника, І. Орлая та Х.А. Екеблада, 
академіків В.І. Рєзанова та К. Харламповича, профе-
сорів І.Г. Турцевича, В.В. Каченовського, М.Н. Береж-
кова, К.Ф. Радченка, протоієрея о. Андрія Хойнацького 
та ін. Формувався унікальний рукописний фонд біблі-
отеки,  де зберігалися грецьке рукописне Євангеліє-
апракос Х-ХІ ст. на пергаменті, фрагменти грузинської 
Біблії ХI-ХIIІ ст., грамоти венеціанських дожів ХІV–
XVI ст., українські та російські рукописні книги ХVI–
ХIХ ст., гетьманські універсали, окремі редакції козаць-
ких літописів XVII–XVIII cт., авторські автографи творів 
та листи письменника М.В. Гоголя тощо. На жаль, ці 
унікальні рукописи та інші стародруки у 1934–1936 рр. 

Університет – це спільнота розумних людей, 
згуртованих довкола гарної бібліотеки

Томас Карлайль, англійський філософ

Університет – це спільнота розумних людей,
згуртованих довкола гарної бібліотеки

Томас Карлайль, англійський філософ

безжально вилучалися з Ніжина, і перебувають тепер у 
фондах різних наукових центрів України.

У роки ІІ-ї Світової війни, коли Ніжин був окупо-
ваний гітлерівськими загарбниками, безцінний фонд 
бібліотеки був врятований завдяки подвигу співробіт-
ниць – директора Н.Г. Наркевич та головного бібліо-
графа З.К. Константинової. Ризикуючи своїм жит-
тям, мужні бібліотекарки переселилися до книгозбірні 
та протягом двох років окупації дбайливо зберігали 
книжкові скарби. Найцінніші європейські видання, 
які могли бути вивезені загарбниками з Ніжина, вони 
заховали у підвалі, закривши їх мішковиною та заси-
павши вугіллям. А у вересні 1943 р., коли окупанти 
виходили з Ніжина, хоробрі жінки попередили зни-
щення бібліотеки, своєчасно помітивши, як німецькі 
солдати завантажували до підвалу вибухівку. Уламком 
металевої труби вони перебили електричні дроти, що 
вели до фугасів, врятувавши бібліотеку від вибуху…

Сьогодні книжковий фонд університетської бі-
бліотеки становить близько 1 млн. примірників до-
кументів: у т.ч. періодичних видань – 80 тис., книг 
іноземними мовами – 40 тис. Щорічні надходження ста-
новлять 10–15 тис. примірників, передплачується понад 
200 назв журналів та газет. Бібліотека обслуговує 
близько 7 тис. користувачів за єдиним обліком.

Головний корпус бібліотеки розташований у цен-
трі міста, на вулиці М. Гоголя, 4, у старовинному бу-
динку колишнього купецького зібрання, збудованому 
1899 року. Тут знаходяться дирекція бібліотеки, Му-
зей рідкісної книги імені Г.П. Васильківського, від-
діли рідкісної книги, зберігання фондів, абонемент 
викладачів, читальні зали відділу стародруків та для 
наукової роботи. У навчальних корпусах бібліоте-
ки розміщені абонементи, читальні зали та відділи: 
інформаційно-бібліографічний, комплектування та 
наукової обробки документів, інформаційних техноло-
гій та комп’ютерного забезпечення. Серед нових послуг 
для користувачів – електронний каталог та електронна 
бібліотека, представлені у мережі Інтернет на офіцій-
ному сайті університету. Останнім часом в бібліотеці 
впроваджується комп’ютерізована автоматична сис-
тема книговидачі, яка покликана покращити якість 
інформаційного обслуговування читачів та зменшити 
ступінь «бюрократизації» бібліотечної роботи.

Бібліотека університету – це не тільки науково-
просвітницька установа з майже 200-річною історі-
єю. Це – серце славетного навчального закладу, освя-
ченого іменами Миколи Гоголя, Нестора Кукольника, 
Євгена Гребінки, Леоніда Глібова, Віктора Забіли, 
Юрія Збанацького, Євгена Гуцала та багатьох інших 
вихованців. 

Олександр Морозов,
директор бібліотеки

СЕРЦЕ СЛАВЕТНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

(До Всеукраїнського 
Дня Бібліотек)
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУЧ ернігівська обласна пре-
мія імені Михайла Ко-
цюбинського щорічно 

відзначає авторів літературних, 
мистецьких та наукових досягень у 
п’яти номінаці ях: «Проза», «Поезія», 
«Народознавство», «Театрально-му-
зичне мистецтво», «Декоративне та 
образотворче мистецтво». Премію за-
сновано з метою вшанування пам’яті 
класика української літератури Ми-
хайла Коцюбинського. Започаткова-
на вона у 1992 році з ініціативи Чер-
нігівської обласної організації Спілки 
письменників України, Чернігівсько-
го літературно-меморіального музею-
заповідника М.М. Коцюбинського та 
Чернігівського відділення Фонду куль-
тури. У попередні роки лауреатами 
премії ставали наші земляки Само-
йленко Григорій Васильович та Шку-

ліпа Анатолій Григорович. Цьогорічними лауреатами премії стали Олек-
сандр Забарний за книгу «Грішниця» (номінація «Проза») та  випускниця 
НДУ імені Миколи Гоголя Тетяна Винник за збірку «Прокинуся живою» у 
номінації «Поезія» (читай у жовтневому номері). «Грішницю» на  здобуття 
премії висунуло Чернігівське відділення Спілки письменників України. Го-
лосування відбувалося таємно, але комісія прийняла одностайне рішення 
про присудження премії. Вручення відбулося 17 вересня в приміщенні об-
ласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевчен-
ка. Святкування було приурочене до 150-річчя видатного класика. 

Ми вже на шпальтах газети знайомили читачів із сюжетом книги 
О. Забарного «Грішниця» та історією її написання. Нагадаємо лише, що 
до книги ввійшла однойменна драма про любов Тараса Шевченка та 
19-річної наймички Лукерії Полусмак. Окрім драми в книзі представ-
лені кілька новел – таким чином в «Грішниці» сплелася й новелістика, й 
драматургія. Задум написання книги виник у жовтні 2013 року. Авто-
ру хотілося пізнати Шевченка не лише як поета, митця, а як звичайну  
людину. Опрацювавши велику кількість біографічного матеріалу про 
Шевченка, Олександр Вадимович дізнався багато нового з особистого 
життя поета. Книга побачила світ до 200-літнього ювілею Кобзаря, а 
9 березня 2014 року Ніжинський академічний драматичний театр імені 
М. Коцюбинського поставив ліричну драму на 2 дії за мотивами книги. 
Як книга, так і п’єса отримала схвальні відгуки читачів, глядачів та всіх 
тих, хто окунувся у вир цікавого сюжету.

Щодо планів Олександра 
Забарного – попереду ілюстро-
вана книга есеїв і нарисів про 
художників Поліського краю. 
Вдалий дебют у драматургії спо-
нукав до написання  драми про 
Ніжинського полковника Золо-
таренка. Поштовхом до цього 
сюжету також стали нинішні 
українсько-російські стосунки. 

Чекаємо від автора но-
вих літературних звершень та 
творінь!

В соціальний мережі ВКонтакті 
ми провели невеличке опитування се-
ред студентів нашого університету. 
Питання було наступним: «На що Ви 
витратили першу стипендію?»

Результати наступні:
Не отримую  10.7%
Ще не витратив  21.4%
Прогуляв  32.1%
Купив щось корисне 
для себе   28.6%
Інше   7.1%

Ось деякі з відповідей:

Вікторія Лаврінтська, 
факультет психології 
та соціальної роботи
«Ще не витратила»

Володимир Гончеренко, 
природничо-геграфічний 

факультет
«На першу стипендію 
купив сестрі кошеня»

Ніна Бобрик, факультет 
іноземних мов
«Ще не витратила. Але 
планую на святкування 
мого дня народження»

Оля Бортнік, факуль-
тет психології та соці-

альної роботи
«Як справжній студент – 
прогуляла. Але ще трохи 

залишилось.»

Сабіна Сеідова, 
філологічний факультет
«Я на весілля поїду до по-
други, 
так туди витрачу те, що 
залишилось. Хоча там її 
стільки лишилось... А ре-
шту прогуляла, ще ж тре-
ба залишити кошти для 
поїздки додому».

Ярослав Зінченко, 
фізико-математичний 

факультет
«Купив білет на виступ 

Ярмака і нове приладдя 
до фотоапарату».

Думка студента
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