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НА ЧАСІНА ЧАСІ

15 жовтня у стінах Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя святкували 210-у річ-
ницю від дня його заснування. За цей час Ніжинська 
вища школа пройшла значний шлях свого розвитку: 
фізико-математичний ліцей (1832–1840), юридичний 
ліцей (1840–1875), історико-філо-логічний інститут 
(1875–1919), інститут народної освіти (1919–1933), 
педагогічний інститут (1933–1998), педагогічний уні-
верситет (1998-2004), класичний університет (з 2004 
року). Її вихованцями стали багато діячів культури, 
мистецтва, літератури, науки.

Вітальні адреси надійшли від Міністра освіти і на-
уки України Сергія Квіта, заступника Міністра освіти 
і науки України Максима Стріхи, Голови Верховної 
Ради Володимира Гройсмана, Президента Національ-
ної академії наук України Бориса Патона, Президента 
Національної академії педагогічних наук України Ва-
силя Кременя,  Голови Чернігівської обласної держав-
ної адміністрації 

Ñâÿòêóâàííÿ 210-¿ ð³÷íèö³
Валерія Куліча, Голови Чернігівської обласної організа-
ції Профспілки працівників освіти і науки України Те-
тяни Матвеєвої, Ради ректорів Київського центру Ви-
щих навчальних закладів, Голови районної ради Олега 
Бузуна та інших.

Привітати наш славний вуз приїхали почесні гос-
ті з області та столиці: депутат Верховної Ради Олек-
сандр Кодола, Голова обласної ради Микола Звєрєв, 
заступник голови Чернігівської обласної державної ад-
міністрації Сергій Биконя, Голова Департаменту Ви-
щої освіти  Дмитро Ручка та інші. Багато теплих слів 
звучало на адресу вузу, його керівництва та трудового 
колективу. За вагомий внесок у розвиток освіти і на-
уки України викладачі університету були нагороджені 
Почесними грамотами від облдержадміністрації та Мі-
ністерства освіти і науки України.

Учасники урочистостей поклали квіти до 
пам’ятнику Іллі Безбородьку, засновнику Ніжинської 
Вищої школи, та Миколи Гоголю, ім’я якого носить 
наш виш. Також вони відвідали перлину нашого на-
вчального закладу – Музейний комплекс університету.

Урочистості завершилися святковим концертом 
за участі творчих колективів факультету культури і
   мистецтв, що безумовно додало святкового настрою
        всім учасникам ювілею.

Наш кор.
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За багаторічну сумлінну працю, вагомий особис-
тий внесок у підготовку висококваліфікованих спе-
ціалістів і плідну науково-педагогічну діяльність та з 
нагоди 210-ї річниці з часу заснування Ніжинської ви-
щої школи гурт викладачів університету був нагоро-
джений державними та відомчими відзнаками.

Грамотою Верховної ради України:
Забарний Олександр Вадимович – декан філологіч-

ного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент;
Мицик Лариса Миколаївна – декан історико-пра-

вознавчого факультету, кандидат історичних наук, 
доцент.

Почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки України:

Давиденко Сергій Миколайович – проректор з фі-
нансово-економічних та господарських питань, кан-
дидат технічних наук, доцент.

Подякою Міністерства освіти і науки України:
Бондаренко Юрій Іванович – завідувач кафедри 

методики викладання української мови і літератури, 
доктор педагогічних наук, професор;

Барановський Микола Олександрович – завідувач 
кафедри географії, доктор географічних наук, професор;

Сенченко Галина Григорівна – декан природничо-ге-
ографічного факультету, кандидат хімічних наук, доцент;

Страшко Євгенія Матвіївна – доцент кафедри іс-
торії та політології, кандидат історичних наук, доцент;

Шумська Людмила Юріївна – професор кафедри 
вокально-хорової майстерності;

Шумський Микола Олександрович – завідувач ка-
федри інструментально-виконавської підготовки.

Відзнаками Академії педагогічних наук України:
Медаллю «Григорій Сковорода»

Ростовський Олександр Якович – завідувач кафе-
дри музичної педагогіки та хореографії, доктор педа-
гогічних наук, професор.

Медаллю «Ушинський К.Д.»
Тезікова Світлана Володимирівна – декан факульте-

ту іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.

Почесною грамотою голови 
Чернігівської обласної держадміністрації:
Таран Олена Миколаївна – завідувач кафедри ан-

глійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент;
Хархун Валентина Петрівна – завідувач кафе-

дри української літератури, доктор філологічних наук, 
професор.

Подякою голови 
Чернігівської обласної держадміністрації:
Мельничук Людмила Юріївна – доцент кафедри 

фізики, кандидат фізико-математичних наук;
Морозов Олександр Сергійович – директор бібліо-

теки університету;
Смаль Валентина Володимирівна – професор ка-

федри географії, доктор географічних наук.

Рішенням Вченої ради Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя від 01.10.2015 року 
(протокол № 2) за багаторічну сумлінну працю, ваго-
мий особистий внесок у підготовку висококваліфіко-
ваних спеціалістів  та вагомі здобутки у науковій ді-
яльності нагородити нагрудним знаком «Заслужений 
працівник Ніжинського державного університету 
ім. М. Гоголя» таких викладачів:

Жаркевич Наталію Михайлівну – доцента кафе-
дри російської і світової літератури та історії культури, 
кандидата філологічних наук;

Жилко Нонну Миколаївну – доцента кафедри  ан-
глійської мови, кандидат педагогічних наук;

Ковальчука Олександра Герасимовича – професо-
ра кафедри української літератури, доктора філологіч-
них наук;

Колесникову Ніну Олександрівну – старшого ви-
кладача кафедри німецької мови;

Костенко Людмилу Василівну – професора кафе-
дри вокально-хорової майстерності, кандидата педа-
гогічних наук;

Солдатову Інну Михайлівну – доцента кафедри 
ботаніки, кандидата біологічних наук;

Страшко Євгенію Матвіївну – доцента  кафедри 
історії України та політології, кандидата історичних 
наук,

Суховєєву Наталію Миколаївну – доцента кафедри 
соціальної педагогіки, кандидата педагогічних наук.

Вітаємо шановних колег із високим званням!

Грамотою Чернігівської обласної ради:
Благініна Світлана Вікторівна – доцент кафе-

дри німецької мови, кандидат педагогічних наук;
Бондар Надія Олександрівна – доцент кафедри ро-

сійської мови та перекладу, кандидат філологічних наук.

Почесною грамотою управління освіти та науки 
Чернігівської обласної держадміністрації:
Глушко Ірина Миколаївна – доцента кафедр  при-

кладної математики та інформатики, кандидата фізи-
ко-математичних наук;

Дудка Раїса Анатолівна – доцента кафедри всес-
вітньої історії, кандидата історичних наук;

Желіба Ірина Володимирівна – методист вищої 
категорії Центру забезпечення якості освіти, акреди-
тації та ліцензування освітньої діяльності;

Коваль Олена Віталівна – доцент кафедри музичної 
педагогіки та хореографії, кандидат педагогічних наук;

Ларіна Тетяна Валеріївна – доцент кафедри при-
кладної лінгвістики, кандидат педагогічних наук;

Пархоменко Олександр Миколайович – викладач 
кафедри музичної педагогіки та хореографії;

Щотка Оксана Петрівна – завідувач кафедри 
психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Вітаємо колег із нагородами. Бажаємо міцного 
здоров’я, творчих успіхів, нових наукових здобутків.

Ректорат, профспілковий комітет, 
студентська рада

ВІТАЄМО З НАГОРОДАМИ

З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
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Ц ього погожого дня філологічний факуль-
тет стрічав свою сто сорокову осінь. За-
снований 14 вересня 1875 року міністром 

освіти Російської імперії графом Д.А. Толстим, наш фа-
культет гордо крокував через роки і десятиліття, а цьо-
го дня був особливо привабливим. Та й день видався 
напрочуд сонячним і привітним. Золото беріз та кленів 
чудодійно гармонувало зі статечною зеленню віковіч-
них ялин і зовсім юних піхт. Але найбільше сонця від-
дзеркалювали радісні посмішки чарівних філологинь 
та нечисленної чоловічої опори філологічного. Одним 
словом – настрій пречудовий!

Розпочалося свято акцією «Ранок ділової люди-
ни», завданням якої  було недопустити спізнень на на-
вчальні занняття і максимально набрати позитивних 
оцінок за одну пару. Повірте, у цей день деканат був 
задоволений...

Об одинадцятій, розпочався концерт на сходах 
старого корпусу «Зачароване місце». Бурхливими 
оплесками зустрічали присутні кращих співаків та по-
етів факультету: Валерію Шевченко, Альону Гринько, 

Ірину Рекуненко, Дмитра Дорогого, Вадима Рогачова 
та інших. Але справжніми зірками у цей день стали ді-
вчата й хлопці з рок-гурту «Морфій». Ведучі концерту 
Альона  Гринько та  Тарас Зінченко вміло підтримува-
ли настрій глядачів, а неповторна природа Графсько-
го парку додавала  романтичності.

О 12-20 розпочалася акція «Подаруй другу книж-
ку». З легкої руки магістрантки Мирослави Годунок 
вона вже давно проходить на факультеті. Дуже ко-
рисно і шляхетно отримати в дарунок книгу від 
близької за уподобаннями людини. Отож і викладачі, 
і студенти долучилися до цієї акції... Мені особисто 
поталанило отримати збірочку віршів  із автографом 
Олександра Забарного.

А потім в актовій залі нового корпусу розпочала-
ся посвята у першокурсники. Цьогоріч вона проходи-
ла під назвою «Нечто о Нежине, или дуракам закон 
не писан». І дійсно на сцені ожили герої втраченого 
гоголівського твору, але вже у сучасному трактуван-
ні. Було багато музики, танців, жартів... Декан фа-
культету Олександр Вадимович Забарний привів до 
присяги старост новостворених академічних груп на 
вірність вузу і її величності Філології, а також окро-
пив юних спудеїв святою водою Знань. Підсилював 
це дійство виступ рок-гурту «Морфій».

О 14-30 розпочався конкурс відеокліпів із життя 
студентів філологічного факультете під гаслом : Crazy 
vіdeo. Нотатки божевільних. Безперечно, це не Кан-

День народження факультету
(репортаж зі свята)

ський кінофестиваль, і навіть не Веніціанський..., але 
було цікаво і повчально.

Допоки студенти втішалися, викладачі факультету 
робили зачіски і готували вечірні сукні. За ініціативи 
декана факультету було відроджено вже дещо призабу-
лий захід – святковий прийом, який широко викорис-
товувався викладачами історико-філологічного інсти-
туту у кінці ХІХ століття. Серед запрошених на прийом: 
керівники міста, ректорат університету, ветерани пе-
дагогічної праці, випускники факультету різних років, 
колеги з інших факультетів. Розпорядниками і ведучи-
ми на цьому святі були декан факультету Олександр 
Забарний та Анна Парубець, чарівна вихованка цього 
факультету, нині завідувач музейним комплексом уні-
верситету. З вітальним словом до присутніх звернули-
ся: в.о. ректора університету, доктор політичних наук, 
професор Олександр Бойко, мер Ніжина Анатолій 
Линник, Почесний громадянин міста Ніжина, заслу-
жений діяч наки і техніки України, орденоносець, док-
тор філологічних наук, професор Григорій Самойлен-

ко, відомий український 
письменник, лауреат 
Національної премії іме-
ні Тараса Шевченка, 
вихованець факультету 
Леонід Горлач, доктор 
філологічних наук, про-
фесор Надія Бойко, го-
лова комітету профспіл-
ки працівників освіти 
вузу Олексій Лейберов, 
ветерани праці, доценти 
Гарік Чирва та Наталія 
Жаркевич, декани фа-
культетів.

Окрасою прийому 
став виступ юних танцівників із зразкових дитячих 
хореографічних колективів «Ритм» (художній керівник 
і головний балетмейстер, заслужений працівник куль-
тури України Галина Тимошенко, також вихованка 
філологічного) та «Шанс» (головний балетмейстер Іри-
на Мірошник), а також вокалістів, студентів факуль-
тету культури та мистецтв Сергія Охонька, Тетяни 
Дяченко, Анастасії Іваненко-Календи, викладача Лю-
бові Пархоменко. Оваціями супроводжували присут-
ні виступи кращих естрадних співаків Ніжина Ніни 
Крутько, Аветіса Балаянса, Олександра Савича. До-
брий настрій під час прийому забезпечував музичний 
колектив «N–JAZZ» під керівництвом кандидата педа-
гогічних наук, доцента Олексія Павленка. Велика дяка 
йому і всім тим, хто зробив це свято по-справжньому 
яскравим.

На прийомі гурт викладачів факультету був на-
городжений Почесними грамотами університету, а 
доценту Наталії Жаркевич була вручена відзнака «За-
служений працівник Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя». На цій  вечірці келишок 
шампанського був не зайвим...

А потім розпочалася бібліоніч... Але це вже інша 
історія, про яку ви дізнаєтесь із допису Мирослави 
Годунок.

Увесь день на філологічному гостював 
Лесь Заостерський
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Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не 
знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. 

С середины неба гл� ит месяц. Необъятный 
небесный # од раздался, раздвинулся еще 

необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в сере-
бряном # ете; и чудный воздух и прохладно-

душен, и полон неги, и движет океан 
благоуханий. Боже+ венная ночь! 

Очаро/ тельная ночь!
М.В. Гоголь

6 жовтня до 140-річчя від часу відкриття філоло-
гічного факультету Ніжинського державного універ-
ситету ім. Миколи Гоголя бібліотека імені академіка 
М.О. Лавровського НДУ разом з Ніжинською міською 
ЦБС організували ніч, справжню українську ніч. Яка 
вона, українська ніч? Вона чарівна, містична, спо-
внена пригод і непорозумінь. А якщо цю ніч зустріти 
в нашому вузі, то доза адреналіну у вашій крові буде 
гарантована.

Готуючись до нашої ночі, мої любі бібліотекарі 
мали за мету відкрити для студентів чарівний світ 
книги, показати, що читати сьогодні книгу – це кру-
то! Сьогодні у сумці студента ви зможете знайти iPod, 
планшет (ручку чи зошит ви не у всіх знайдете), а от  
чудова, сучасна книга – то є рідкість (я маю на увазі 
книгу не з програми обов’язкового мінімуму). Але все 
ж повернемося до нашої темної ночі, чому темної? 
Тільки у темноті може статися те, що  не планувалося.      

БІБЛІОНІЧ «ГОГОЛЕМ ПРИЗНАЧЕНА ЗУСТРІЧ»БІБЛІОНІЧ «ГОГОЛЕМ ПРИЗНАЧЕНА ЗУСТРІЧ»

Побути з Гоголем, відчути його енергетику при-
йшло чимало людей. Така кількість не могла поміс-
титися в читальному залі, тож всі декорації разом з 
глядачами попрямували до актового залу, того самого 
зал у, де раніше був храм, горіли свічки, і де можна 
було почути відлуння  душі, яка прагнула Бога. Що ж, 
часи змінюються, та принаймні тієї ночі кожен зміг 
відчути щось неземне, тієї ночі душа Гоголя була з 
нами. Чи їй сподобалося, що ми робили? Якби не спо-
добалося, то навряд чи Вона відпустила б нас. 

Опустилися завіси, пролунали вступні слова 
декана філологічного факультету Забарного О.В, 
директора бібліотеки Морозова О.С, директора Ні-
жинської міської ЦБС  Єкименко О.Є. і розпочалася 
довгоочікувана ніч, в якій героями і героїнями були 
бібліотекарі, актори театральної студії, студенти фа-
культету культури та мистецтв, ну і звісно, найго-

ловнішим героєм був сам глядач. Оплески йому за 
терпіння і мужність!

Ми побачили  і Гоголя (Роман Федорець), і героїв 
його творів, що позабавляли всіх гостей, які з захо-
пленням спостерігали за «Театральним роз’їздом після 
представлення нової комедії». Зустрілися з Оксаною 
(Дана Моренець) та Вакулою (Олександр Сергійчук). 
Обирала собі нареченого Агафія Тихонівна, яку зі-
грала библіотекар читального залу №3, Строй В.Г. Ці-
кавою  була гра Чичикова (Дмитро Яцеленко)  і Ко-
робочки (Мирослава Годунок). Неперевершеним був 
виступ дуету Анастасії Іваненко – Коленди та Тетяни 
Дяченко. Всіх зачарували голоси Ірини Шевченко та 
Ярослава Йотки. А як порадував виступ ансамблю на-
родного танцю «Забава», лауреата міжнародних і всеу-
країнських конкурсів, особливо «Кумасі». 

Після перегляду фільму «Истоки» про ніжинський 
період життя Миколи Гоголя всі присутні потрапили у 
бібліошинок «Смакуємо з Гоголем», де гостинно зустрі-
чала та пригощала Солоха (зав. б-ф №2 Н. Івасенко). 
Для всіх відвідувачів у цей день було відкрито імпрові-
зований фотосалон «Зроби селфі з Гоголем».  Дізнатися 
про своє майбутнє гостям допомогли бібліотечні воро-
жіння за творами М.В. Гоголя (ворожкою була завід-
увач відділу комплектування Бойко Л.Г.) Ворожіння 
були дійсно  цікавими, особливо тоді, коли ти розумі-
єш, що «Есть еще порох в пороховницах. Не ослабела 
еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

А для любителів кіно в клубі працював кінозал, де 
демонструвалась кінострічка «Вій» за однойменною по-
вістю М. Гоголя. Залишитися на всю ніч не вдалося, не 
залишилося пороху в порохівниці. Думаю, що наступної 
бібліоночі я побачу сни у стінах нашого університету

Атмосфера в залі була нічною, особливо для остан-
ніх рядів. Не всі гості змогли побачити все, та відчути 
містичну атмосферу зміг кожен. І хай не все заплано-
ване вдалося, та сталося набагато більше, ніж ми мо-
гли уявити… відбулася українська бібліоніч. Гарного 
читання Вам, любі мої, Гоголя і Позаяка вам у сумки, 
а головне у ваші світлі голови. 

Дякую усім! З великим нетерпінням чекаю на-
ступної ночі!

P.S: Завдяки заходу вдалося зібрати 1840 грн, які 
будуть використані для придбання спальних мішків та 
карематів танкістам Першої танкової бригади. Це ма-
ленька, але хоч якась допомога.

Мирослава Годунок, 
студентка філологічного факультету
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Лицарський романс
210 років тому, за-

сновуючи Гімназію ви-
щих наук у Ніжині, роди-
на Безбородьків прагну-
ла, щоб вона досягла ви-
щого ступеня досконалос-
ті. Багато коштів, зусиль 
і знань доклав для цього, 
за заповітом дідів, пер-
ший попечитель навчаль-
ного закладу Олександр 
Кушельов-Безбородько. 
170 років тому він пода-
рував нам колекцію жи-
вописних полотен, які на-
снажували на художню, 
літературну й музичну 
творчість не одне поко-
ління випускників. Випо-

внилося 215 років від дня його народження, і факуль-
тет культури й мистецтв, соціально-гуманітарний відділ, 
Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою 
вшанували згадані дати концертом на вірші випускни-
ків Гімназії вищих наук князя Безбородька.

У картинній галереї у стилі салонного музикування 
минулого століття прозвучали романси на вірші Мико-
ли Гоголя, Нестора Кукольника, Евгена Гребінки, Ві-
ктора Забіли, Леоніда Глібова. Їх блискуче виконували 
сьогоднішні студенти і недавні випускники – лауреати 
всеукраїнських і міжнародних конкурсів Ярослав Йот-
ка, Любов Пархоменко, Анастасія Іваненко -Коленда, 
Тетяна Дяченко, Денис Степаненко, Ірина Шевченко, 
Анастасія Бадай, Антон Гузь, Анастасія Науменко,  жі-

Анастасія Іваненко-Коленда 
виконує романс

7 листопада в Чернігові, завдяки міській громад-
ській організації КІМ (клуб інтелектуальної молоді), за 
сприяння міського відділу в справах сім’ї та молоді, а 
також активної допомоги команди «Київська Русь» та 
ведучого Костянтина Науменка стартував ХVІІІ Облас-
ний турнір, у межах Міжнародного синхронного турні-
ру з гри «Що? Де? Коли?».

«Що? Де? Коли?»

ночий хор «Канцона». Лицарський романс виявився 
для них зрозумілим і близьким. Його поетичні метафо-
ри зачаровували музичною виразністю.

Прекрасними були піаністи Вікторія Оленченко 
й Альона Бірюк, які виконали твори сучасних компо-
зиторів Олександра Жука та Миколи Шумського, кон-
цертмейстери Галина Брюзгіна, Ліна Чмелик, Тетяна 
Борисенко, Алла Кульбака.

 Це був достойний звіт перед засновниками і те-
перішніми наставниками виша: Ларисою Гусейновою, 
Зоєю Хоменко, Аллою Хоменко, Валентиною Короб-
кою, Валерієм Курсоном, які підтримали вихованців 
професійним виступом. Усі разом ми піднялися на 
вищу сходинку досконалості.

Надія Онищенко, 
фото Олени Іваницької

У першому етапі участь взяли чотирнадцять ко-
манд інтелектуалів, п’ять з них – ніжинські, а саме: 
«Кліо», «МІФ», «Gustus Lusus», «Убрать перископ» та 
«А 5». Приємно зауважити і те, що студенти НДУ 
імені Миколи Гоголя теж не лишились осторонь. 
У складі команди «Gustus Lusus» зіграли студент іс-
торико-юридичного факультету Володимир Баров та 
студентка факультету психології та соціальної робрти 
Юлія Бойко.

Гра пройшла на високому рівні. Протягом май-
же чотиригодинного марафону команди зіграли три 
тури по п’ятнадцять запитань. Протистояння було не-
простим, адже лідер змінювався кожного туру і на-
пруження не полишало зал до оголошення результатів 
останньої у списку команди. 

Усі тури зіграно, результати підраховано і пере-
можця відомо – це Ніжинська команда «КЛІО» на чолі 
із капітаном Сергієм Федорцем, лише на 2 бали від-
стає «Гёт» (Чернігів), а одразу на ними – «Київська 
Русь» та «МІФ» (Чернігів та Ніжин відповідно). «Gustus 
Lusus» до призового місця не вистачило одного балу. 
Проте, це лише попередні результати, без врахування 
спірних та апеляцій. 

Тим не менше, це лише перший етап сезону, на 
наступний чекаємо орієнтовно у січні у місті Н.

Юлія Бойко, студентка факультету 
психології та соціальної роботи
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К ВН в Ніжинському університеті, то за-
вжди феєричне дійство, що давно ви-
йшло за рамки вишівського заходу, став-

ши загальноміським святом гумору та кмітливості. Тим 
більше, коли на сцені першокурсники – браві, непосидючі 
та веселі. У такому випадку всі справи почекають, поспі-
шаємо на «Нумо першокурснику» , бо саме там, раз на рік 
народжуються майбутні зірки університетської сцени.

Цьогоріч традиційний захід відбувався за цікавою 
назвою «Битва корпусів». Студенти, що навчаються у но-
вому і, як прийнято говорити у студентському колі, старо-
му корпусах НДУ, повинні були показати цю неформальну 
«битву» на сцені, довівши що їх навчальний корпус най-
кращий. Веселе змагання складалося з двох конкурсів 
«Привітання» і «Домашнього завдання», у ході яких потріб-
но було реалізувати дві, не менш цікаві за головну, підте-
ми – «Студент вже не той» і «Хто зверху?».

Довгоочікувана програма почалася із виступу поваж-
ного гостя – голови обласної ради Миколи Звєрєва. Висо-
копосадовець завітав до Гоголівського вишу, щоб вручити 
нагороди Верховної 
Ради України декану 
історико-юридично-
го факультету Лари-
сі Мицик та декану 
філологічного факультету 
Олександру Забарному. Та-
кож він побажав учасникам 
вдалої гри, підбадьоривши 
першокурсників влучними 
компліментами.

За почесний перехідний 
кубок змагалися, як і годить-
ся сім команд, від кожного 
з факультетів. Фізико-мате-
матичний факультет пред-
ставляли енергійні «Менше 
народу більше кислороду», 
команда «Три кадики» пре-
зентувала факультет інозем-
них мов, «Казарма № 6» уосо-
блювала факультет культури та мистецтв, першокурсники 
історико-юридичного назвали себе по історичному особли-
во «Бейліс Вольф Менделевич», «Ми проблема» – під такою 
назвою виступала команда факультету психології та соці-
альної роботи, філологічний факультет був представлений 
командою «Декан хохотал», команда «ДНК» презентувала 
природничо-географічний факультет.

Добре показати себе – запорука успіху. Цю істину, пев-
но, засвоїли всі команди, адже протягом першого конкурсу 
намагалися змістовно та влучно жартувати, виборюючи яко-
мога більше посмішок та овацій залу на свою користь. Пер-
шокурсники демонстрували глядачам кумедні відеоролики, 
жартували над власним студентським повсякденням, вража-
ли багатством образів та майстерністю перевтілень. Фізмат, 
приміром, на основі відомого фільму, представив цікавий 
ролик про те як виникла і готувалася до виступу їх коман-
да, продовживши привітання авторською реп-композицією 
про студентське життя-буття. Армійську тематику вдало ви-
користала «Казарма № 6» факультету культури і мистецтв. 
На думку команди, знайомство першокурсників з власним 
університетом трішки схоже на армійські порядки. Глядачам 
добре запам’ятався момент, коли збірна факультету для по-
силення презентаційного ефекту використала одну з пісень 
Rammstein та борошно.

Команда під правдивою назвою «Три кадики» з факуль-
тету іноземних мов жартувала про історико-юридичний, на-
магаючись точно спародіювати студентів істфаку та комічні 
ситуації, що виникають на факультеті. Справжньою родзин-
кою виступу стали жартівливі філософські віршики у відпо-
відному виконанні.

Ще до появи команди історико-юридичного на сцені, 
глядачі жваво обговорювали її чудернацьку назву. Цього 
року, першокурсники-історики назвали власну команду з 
неабияким історичним колоритом – Бейліс Вольф Менде-
левич. Не багато присутніх здогадалися, що це ім’я відомо-
го українського історика. Вдалий початок «Бейлісу…» був 
гарантований, адже жарти про двох собак з-під старого і 
нового корпусу, ректора-фотографа на «Космосі» та членів 
журі зал сприймав гучними оваціями.

Екстраординарне привітання обіцяли гравці коман-
ди «Ми проблема», факультету психології та соціальної 
роботи, адже почали виступ з неочікуваної мініатюри за 
участі єдиного в команді хлопця. Не відставав і філфак, 
почавши презентацію себе з неперевершеної художньої 
гімнастики у виконанні однієї з учасниць «Декан хохо-
тал». За старою звичкою жартував філфак про те, як ці-
нують на факультеті хлопців, вивчають історію України, 
щиро люблять свого декана.

Природничо-географічний факультет (команда 
«ДНК») просто і цікаво порівнюючи студентів минулого 

і сучасності, вкотре 
довів  присутнім, 
що студент справді 
вже не той.

О с о б л и в і с т ь 
цьогорічного «Нумо, пер-
шокурснику»  полягала в 
тому, що у «Домашньому за-
вданні» обов’язковою стала 
участь зіркового учасника, 
тобто викладача. Глядачі з 
нетерпінням чекали друго-
го конкурсу. Всі хотіли по-
бачити, хто ж з наставників 
наважився вийти на сцену 
разом з молоддю. Заінтри-
гований зал не змусили дов-
го чекати. Друга частина 
шоу-програми порадувала 
неочікуваними рішеннями 
і постатями. Проявили смі-

ливість, підтримали своїх юних студентів викладачі Олек-
сандр Желіба, Ніна Крутько, Валентина Терещенко, Юрій 
Ковальчук, Тетяна Шовкун, Руслан Новгородський.

Здавалося, на сцені не набагато старші за зелену мо-
лодь люди. Викладачі на мить забули ким вони є  і стали 
студентами, згадавши свою студентську юність. Декан 
фізмату Юрій Ковальчук по молодечому романтично ви-
конав пісню під гітару. Ніна Крутько, викликала захоплен-
ня в залу, виїхавши на сцену на велосипеді. Безперечно 
влучним був виступ Олександра Желіби і команди істфа-
ку. Вічний образ Фредді Мерк’юрі, втілений Олександром 
Володимировичем, зірвав куш гучних овацій.

Як завжди влучно і оригінально прозвучало заключне 
слово в. о. ректора університету Олександра Дмитрови-
ча Бойка. Підтверджуючи думку, що студент вже не той, 
Олександр Дмитрович пригадав власне студентство і на-
віть власні капустники.

У казковій атмосфері КВНівського дійства час летить 
не помітно. Хвилююча мить оголошення переможця наста-
ла неочікувано. Почесне третє місце у міжфакультетському 
змаганні отримала команда природничо-географічного фа-
культету «ДНК»,  журі вирішило присудити одразу два других 
місця – команді фізмату «Менше народу більше кислороду» та 
«Казармі № 6» з факультету культури і мистецтв. На першій 
переможній позиції давні фаворити не менш давньої гри – 
команда історико-юридичного факультету «Бейліс Вольф 
Менделевич». «Так склалось історично» –  кажуть юні пере-
можці про свій успіх.

Михайло Ломоносов, 
студент історико-юридичного факультету

ÒÀÊ ÑÊËÀËÎÑÜ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÎ…
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ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКАЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА
Ім’я ніжинського поета Василя Гелетка мало відоме сту-

дентській громаді. Сьогодні він дебютує на сторінках нашої га-
зети. Людина героїчної долі – полковник міліції, кавалер кількох 
державних нагород, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Ав-
тор двох поетичних збірок Василь Андрійович у житті людина 
зовсім не публічна. Професійний журналіст, він звик довіряти 
свої думки лише чистому аркушу паперу та кульковій ручці...

В.А. Гелетко народився на Вінничині, військову службу 
проходив на Півночі, закінчив юридичний факультет КДУ, 
багато років працював у апараті Міністерства внутрішніх 
справ України. Нині постійно проживає у м. Ніжині. Пропо-
нуємо Вашій увазі кілька його віршів.

Майдан
Відгорів,
Віддимів,
Відкровавив...
Залишив на віки
Незагоєну рану...
Не дай, Боже,
Іще нам одного Майдану – 
Й України на світі 
Не стане....

Pas normale*
Так говорять щоразу
        в Провансі  французи, 
           коли налітає холодний Містраль:**
на дахах черепицю лущить, мов кукурудзу,
        з ослів вуха здуває,
            нагнітає печаль.
Там всі переконані – вітер з Сибіру,
        й що рік, то лютіший – 
            забудьте про штиль.
Звучить трохи дивно,
        в це важко повірить – 
            Прованс від Росії за тисячу миль!
Ми ж з нею – сусіди,
        нам нікуди дітись...
              Москаль-східний вітер – морозяний шквал.
Нам долею випало
        в борні із ним грітись –  
            розорем даремно Зміїний ми вал.

* ненормально, неправильно (фран.)
**  пануючий вітер у Франції

Половіють жита
Половіють жита – 
Половина життя
За порогом вже їхньої хати
Але це все пусте –
Їм зерно золоте
Треба людям віддати.
І хай потім стерня,
І рілля, і борня,
Щоб не згинуть у зимнім полоні
Прийде літо святе
І зерно золоте
Знову ляже у теплі долоні
І так з року у рік,
І так з віку у вік,
й кінця цьому не буде ніколи...
Бо жита – це життя,
Як  людські вороття,
Із Вселенського Вічного Кола.

Рідне місто 
Рідне місто моє
Як люблю я тебе
І пишаюсь твоєю красою.

Рано сонце встає
І турбот додає
І ідуть школярі всі до школи.

Щоб знання здобувати
Вчителів поважати
І отримувати гарні оцінки.

Рідне місто моє
Мальовничий мій край
В тебе парки й алеї зелені.

Всі сади у цвіту
Як тебе я люблю
Наче квітку якусь польову.

Рідна мова
Як почую рідні звуки – 
Ніби музика поллється.
Затріпоче моє серце – 
І згадається все добре.

Пречудова наша мова! –
Милозвучна, наче пісня
Мало слова солов’їна…
Умістити – мало серця!

Зачарує своєю красою
Восени який-небудь сад.
Диволистям барвистим чудовим – 
Хоч плети його, мов у вінки,

Закружляє все з листям довкола…
Ти замрієшся-й, ніби у сні,
Відлетиш у далекі світи,
Без бажання назад повертатись.

З тієї країни чудес,
Де найкраще у світі живеться, - 
У буденність ось цю надто сіру,
Де чатує на всіх лиш журба.

Україна
Ти – маленька частинка землі.
Мальовнича, як сад у цвітінні.
Із містами в ранковій імлі
І річками у тиші осінній.

Ти – як іскорка світлих багать
Що ніколи в мені не погаснуть.
Україно! Моя благодать…
І в негоду скажу:
- Ти – прекрасна!

* * *
Я тільки хотіла би сказати
Що виникає сонячне тепло.
Але словами усього не передати
Бо це мої  відчуття 
Того, що в світі є найбільше
Кохання, радості, добра
Які ведуть людину все життя.

Ірина Савченко вірші почала писати років з 15. На на-
писання віршів мене надихають моя донечка та найкраща 
подруга. Тематика віршів різна. До цього часу моїми чита-
чами були мои близькі та друзі, але сьогодні я хочу предста-
вити свою поезію читацькому загалу газети «Альма матер».
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

      ювілейний для університету рік гурт виклада-
чів вишу був нагороджений державними та 

відомчими відзнаками за сумлінну працю на ниві націо-
нальної освіти. Серед нагороджених і моя співрозмовни-
ця – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвіт-
ньої історії НДУ Лариса Миколаївна Мицик.

- Шановна Ларисо Миколаївно, дозвольте Вас 
щиро привітати з високою нагородою – Грамо-
тою Верховної ради України. Ви 10 років були 
деканом історико-юридичного факульте-
ту нашого вузу. На вашу думку, це був 
плідний особисто для вас час? Що зміни-
лося за ці роки на факультеті?

- Дякую за привітання. Чи був 
плідним для мене час, проведений 
у деканаті? Безперечно. Я отримала 
практичний досвід керівництва важ-
ливою ланкою вузу. Але зізнаюся, це 
були найважчі, найвідповідальніші 
роки. Я очолила факультет у час, який 
потребував змін, реформації. Універси-
тет вже отримав статус класичного, а на 
факультеті була лише одна спеціальність 
«Педагогіка і методика середньої освіти. Іс-
торія*». Необхідно було створювати нову стра-
тегію розвитку факультету, розширювати перелік 
спеціальностей, а головне – формувати новий тип ви-
кладача. За ці роки ми з колегами багато чого встигли. 
Ліцензували, а згодом і акредитували класичну спеціаль-
ність «Історія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «ба-
калавр», «спеціаліст», «магістр». Зважаючи на історичні 
особливості нашого регіону та його багату культурницьку 
спадщину, нами було ліцензовано спеціальність «Архео-
логія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». І як 
показало сьогодення ми не помилилися у своєму виборі. 
Зрештою, що особисто важливо для мене, ми ліцензува-
ли спеціальність «Політологія». На сьогодні у вузі створено 
фахову кафедру. Очікуємо на перший випуск… Факуль-
тет поповнився за цей час молодими викладачами. Так 
що передати естафету є кому.

- Ларисо Миколаївно, пригадайте свої студентські 
роки… Якою Ви були студенткою? Чи вистачало вам 
часу на дозвілля?

- Дякую за запитання. Вищу освіту я здобувала на 
історичному факультеті Київського державного (а згодом 
національного) університету імені Тараса Шевченка. Як  
у школі, так і у вузі я була відмінницею, так що навчан-
ня забирало багато часу. Слід додати, що окрім історії, 
я ще навчалася у групі, яка поглиблено вивчала інозем-
ну мову. Нас готували за програмою «референт-перекла-
дач». А тому часу практично не було… Чи мала час для 
дозвілля? Безперечно, мала… Тільки тут варто уточнити, 
що розуміємо під дозвіллям… Для мене це – театри, му-
зеї, галереї із найрізноманітнішими виставками. На це я 
час знаходила… Усі  5 років навчання в університеті за-
ймалася науковою роботою: мене захоплювали проблеми 
новітньої історії Європи, цікавилася розвитком міжна-
родних відносин…  Це були часи перебудови, оновлення 
суспільства… І ми, історики, були у вирі подій! Про «рево-
люцію на граніті», сподіваюся, чули. Ці перші студентські 

виступи на Майдані готували підґрунття для подій, які 
згуртували націю. Навчання в аспірантурі проходило у 
Москві, в Інституті російської історії АН РФ. Знаходила 
час і для театрів, і для музеїв…, а ще стала свідком двох 
путчів! Цікаве і насичене було життя.

- Ви одна з нечисленних викладачів університету, які 
мали тривале закордонне стажування. На вашу думку, 

чи можна порівнювати українські та американські 
університети? І чи варто співставляти студентів?

- Дякую долі, що дала мені змогу побувати за 
кордоном… Я постійно беру участь у здобут-
ті наукових грантів. Знання мови дозволяє 
мені багато і вільно спілкуватися із закор-
донними колегами. Я маю досвід чи-
тання лекцій іноземним студентам. Це 
все дозволяє мені відповісти на ваше 
запитання… Моє перше стажування 
проходило у Центрі вивчення демо-
кратії університету Квінз, що в Кана-
ді. Це було у 1999 році. У 2001–2002 
роках я брала участь у програмі про-
фесійного розвитку молодого викла-
дача на базі університету штату Айова 
та Американської федерації викладачів 

у Вашенгтоні (США). І зрештою, у 2008 
році, брала участь у програмі підтримки 

управління університетів фонда Карнегі в уні-
верситеті міста Лінкольн штата Небраска (США). 

Узагальнюючи свої спостереження, скажу, що порівню-
вати наші освітні системи не варто. Таке порівняння не 
на нашу користь. Принципова відмінність – амереканські 
університети мають цілковиту автономію, у тому числі й 
фінансову. Це дозволяє їм вибудовувати власні стандар-
ти, навчальні плани, програми, стратегію розвитку вузу, 
програми міжнародних зв’язкв, наукової діяльності тощо. 
У них добре налагоджена система управління вузу, демо-
кратичне врядування із широким залученням студентських 
мас. Університети залучені у процеси глобалізації освіти. 
Студенти мають змогу навчатися і проходити практику 
в європейських вузах, а звідси і накопичений міжнарод-
ний досвід. Значно потужніша матеріальна і наукова база. 
Безперечно, все це впливає на формування студента – 
майбутнього фахівця.

Ви питаєте, чи різняться студенти? Поза сумнівом... 
І перш за все, своєю вмотивованістю до навчання. Від-
сутність держзамовлення, 100% потреба в оплаті навчан-
ня викорінили такі ганебні явища як пропуски занять, 
плагіат, списування... У них інше ставлення до виклада-
ча: студенти вимагають від викладачів високої якості ви-
кладання, бо переконані, що відмінні знання і навики – 
підґрунття для успішної кар’єри у майбутньому.

- Перегорнута сторінка деканату... Чи хочеться від-
почити?

- Відпочивати потрібно завжди. Але для того, щоб, 
набравшись сили, включатися у нові проекти... Наукової 
роботи я не полишала й тоді, коли працювала деканом. 
За цей час мною було підготовлено і опубліковано 4 по-
сібники для вищої школи з грифом МОН України, кілька 
десятків статей у фахових журналах... Життя продовжу-
ється! Попереду нові проекти, нові дослідження.

- Успіху Вам. Дякую за розмову.

Спілкувався Лесь Таращанський
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