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Це свято ми відзначаємо щороку з 1999 
року в день проголошення Акту возз’єднання 
Української Народної Республіки й Західно-
Української Народної Республіки, що 
відбулося 22 січня 1919 року. 

Злука східних і західних українських земель 
була, швидше, політичним гаслом, прагнен-
ням єдності, адже жодних економічних, си-
лових чи дипломатичних чинників наша дер-
жава тоді не мала, щоб стати повноправним 
гравцем на європейській політичниій арені. 

Але слова, проголошені на Софіївській 
площі в Києві тоді, 92 роки тому, знайш-
ли відгук у серцях мільйонів українців, 
які вірили, що «віднині є тільки одна 
нероздільна незалежна Українська Держа-
ва», створена «на добро і щастя українського 
народу». Ця віра була настільки сильною, 

що попри усі перепони та несприятливі історичні обставини наприкінці ХХ столітті на карті 
Європи з’явилася нова держава – Україна. Отже прийміть найкращі привітання з нагоди свята 
всього українського народу –Дня соборності, уже незалежної України.

І пам’ятаймо, що лише в єдності ми можемо досягти величної мети – побудови економічно й 
духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки!

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ
Традиційно біля села Крути 29 

січня проходять урочисті заходи в 
пам’ять про подвиг українських сту-
дентів, що полягли у бою за укра-
їнську державу. Цей день є однім із 
символів боротьби українського на-
роду за свою незалежність. Саме 29 
січня 1918 році на залізничній стан-
ції Крути 300 київських студентів, 
захищаючи підступи до Києва, всту-
пили в нерівний бій з шеститисяч-
ною армією більшовиків під коман-
дуванням генерала Муравйова.

Цього дня вшанувати пам’ять за-
гиблих до місця події з’їхалися дер-
жавники, політики, науковці, пись-
менники, молодь з числа сучасних 
студентів та просто небайдужі до по-
дій історії України люди. 

У мітингу-реквіємі, який роз-
почався з литії за упокій загиблих, 
взяли участь заступник голови 
Чернігівської облдержадміністра-
ції Віктор Тканко, голова обласної 
ради Анатолій Мельник, начальни-
ки структурних підрозділів ОДА, 
керівники органів місцевого само-

врядування, представники громад-
ськості, політичних партій. Вони 
поклали квіти до пам’ятника героям 
та вшанували їхню пам’ять хвили-
ною мовчання. 

Делегація Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя в Крутах 

В урочистостях взяла участь також 
делегація викладачів і студентів Ні-
жинського державного університету 
імені Миколи Гоголя на чолі з ректором 
університету професором Бойком О.Д. 
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КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
12 січня 2011 року відбулася конфе-

ренція трудового колективу Ніжинського 
державного університету імені Миколи 
Гоголя, на порядку денному якої розгля-
далися такі питання:

1. Підсумки діяльності колективу 
університету за 2010 рік та звіт ректора 
університету професора Бойка О.Д. за 
період роботи з 2006 по січень 2011 року.

2. Обрання виборних представників 
до складу Вченої ради університету.

3. Різне.
Із першого питання доповідав ректор 

університету доктор політичних наук, 
професор Бойко О.Д., який у своєму ви-
ступі зупинився на основних напрямках 
діяльності нашого навчального закладу, 
його здобутках та невирішених питан-
нях в організаційно-навчальній, науково-
дослідній, виховній роботі, міжнарод-
ній співпраці, фінансово-господарській 
діяльності. В обговоренні звіту взяли 
участь Мицик Л.М., декан історико-
юридичного факультету, Аніщенко В.О., 
декан фізико-математичного факультету, 
професор Коваленко Є.І., завідувач ка-
федри педагогіки та педагогічної май-
стерності, професор Самойленко Г.В., 
завідувач кафедри світової літератури та 
та історії культури, Тезікова С.В., декан 
факультету іноземних мов, Сенченко Г.Г., 
декан природничо-географічного факуль-
тету, Білоусенко М.В., голова студент-
ської ради університету, професор Пота-
пенко С.І., завідувач кафедри германської 
філології. Ректор університету також дав 

відповіді на письмові питання та питан-
ня, порушені під час обговорення звіту.

З обговорених питань конференція 
трудового колективу прийняла відповідні 
рішення:

1. Звіт ректора університету профе-
сора Бойка О.Д. про підсумки діяльності 
колективу університету в 2010 році та за 
період із лютого 2006 року по січень 2011 
року схвалити.

2. Оцінити діяльність ректора універ-
ситету професора Бойка О.Д. в 2010 році 
та за період перебування на посаді рек-
тора з лютого 2006 року по січень 2011 
року як задовільну.

3. Відзначити плідну діяльність рек-
тора університету Бойка О.Д. щодо 
модернізації навчально-виховного 
процесу на основі сучасних інформаційно-
комп’ютерних технологій, підвищення 
науково-педагогічного потенціалу ка-
федр, активізації науково-дослідної ро-
боти професорсько-викладацького скла-
ду і студентів, розширення міжнародної 
співпраці колективу навчального закла-
ду, підвищення ефетивності фінансово-
економічної діяльності університету.

4. Звітну доповідь ректора універ-
ситету професора Бойка О.Д. «Про під-
сумки діяльності колективу університету 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя у 2010 році та за пе-
ріод з лютого 2006 року по січень 2011 
року» довести до відома професорсько-
викладацького складу, співробітників та 
студентів університету.

5. Розглянувши подання трудових 
колетивів кафедр щодо кандидатур до 
складу Вченої ради університету за ре-
зультатами голосування, конференція 
трудового колективу затвердила склад 
Вченої ради університету. Оновлений 
склад Вченої ради університету розпочне 
свою роботу з лютого 2011 року.

6. За поданням голови профкому спів-
робітників Лейберова О.О. внести зміни 
до Колективного договору університету, 
які покращують соціальні умови праці:

– внести зміни в Додаток №9 (перелік 
робочих місць, виробництв, робіт, про-
фесій та посад, працівникам яких вста-
новлюється доплата за шкідливі умови 
праці: електрозварювальник, зайнятий 
різанням та ручним зварюванням – зібль-
шити розмір доплати з 8 до 12%;

– внести зміни в Додаток №5 (професій 
і посад працівників, робота яких пов’язана 
із забрудненням, яким безкоштовно вида-
ються миючі засоби: ремонтно-будівельна 
бригада: маляри-штукатури – 3, висо-
кокваліфіковані робітники – 2, підсобні 
робітники – 2; у графі маляри-штукатури 
замінити кількість 3 (три) на згідно з фак-
тичною чисельністю тих, хто працює.

7. Викласти ст.9 Розділу 5 «Охоро-
на праці та здоров’я» у такій редакції: 
«Один раз на 36 місяців видавати безко-
штовно на зимовий період куртки бавов-
няні на утепленій підкладці та утеплене 
спецвзуття – напівчоботи».

Наш кор.

Семінар-практикум учителів-математиків на фізико-
математичному факультеті

27 січня 2011 року на фізико-математичному факультеті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з іні-
ціативи кафедри вищої математики відбувся семінар-практикум учителів математики «Математична підготовка школярів у 
сучасних умовах», у якому взяли участь учителі математики шкіл міста і району та методисти міського і районного відділів 

освіти Левицька Т.М., Моссаковський В.П.
У ході заходу відбулася зустріч учителів з деканом 

фізико-математичного факультету В.О. Аніщенком. Учи-
телі мали змогу відвідати майстер-класи Л.В.Ваврикович, 
старшого викладача, учителя-методиста (алгебра і по-
чатки аналізу); Т.А.Овчинникової, учителя вищої ка-
тегорії, учителя-методиста (алгебра і початки аналізу); 
С.М.Симан, старшого вчителя, лауреата обласного та 
фіналіста Всеукраїнського турів конкурсу «Учитель 
року – 2010» (геометрія).

Учасники семінару прослухали доповідь старшого 
викладача, члена журі II і III етапів Всеукраїнської 
олімпіади з математики Л.В.Ваврикович «Деякі ме-
тоди розв’язування олімпіадних задач», а також до-
цента М.М.Астаф’єву, асисттента М.Б.Віру, асистента 
О.В.Тарасенко «Використання елементів дистанцій-
ної освіти на основі телекомунікаційних технологій у 
навчальному процесі».

По закінченню семінару вчителі подякували за 
плідну співпрацю.

КРАЩІ   З  КРАЩИХ:  ПІДСУМКИ   КОНКУРСІВ
У січні в Ніжинському державному уні-

верситеті імені Миколи Гоголя було підведено 
підсумки щорічних конкурсів на премію Вченої 
ради університету за 2010 рік: «Краща кафедра 
року», «Кращий науковець року», «Кращий мо-
лодий науковець року». Наприкінці 2010 року 
згідно з вимогами Положення про конкурси з 
факультетів були подані кандидатури для участі 
в конкурсі. 17 січня 2011 року відбулося засідан-
ня відповідної комісії на чолі з проректором з 
науково-педагогічної та методичної роботи Са-
мойленком О.Г., яка, розглянувши надані мате-
ріали, визначила переможців.  

27 січня 2011 року, Вчена рада універси-
тету, одним з питань на порядку денному якої 
було «Підсумки науково-дослідної діяльності 
та міжнародної співпраці колективу універси-
теу в 2010 році та завдання на 2011 рік», за-
твердила рішення комісії.

КРАЩА КАФЕДРА РОКУ
За високі показники в науковій та науково-

методичній роботі Вчена рада визнала кращи-
ми кафедрами року університету за 2010 рік 
такі кафедри:

із гуманітарного напрямку:
І премія – кафедра історії України – 2797 б.
ІІ премія – кафедра всесвітньої історії – 2073 б.
ІІІ премія – кафедра української літератури – 
1660 б.

із природничого напрямку:
І премія – кафедра фізики – 1861 б.
ІІ премія– кафедра хімії –  1827 б.
ІІІ премія– кафедра географії – 1713 б.

Решта кафедр займають свої місця в рей-
тингу кафедр університету відповідно до 
кількості балів.

КРАЩИЙ НАУКОВЕЦЬ РОКУ
За високі показники в науковій та науково-

методичній роботі, вагомий внесок у розвиток 
фундаментальних та прикладних досліджень 
у 2010 році кращими науковцями року універ-
ситету визнано таких конкурсантів:

із гуманітарного напрямку:
І премія – Бойко Олександр Дмитрович, 

доктор політичних наук, професор, ректор 
університету. Найбільш значні наукові пра-
ці: навчальний посібник з грифом МОНУ: 
«Історія України: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів», на-
вчальний посібник «Сугестивні технології 
манипулятивного впливу» (у співавторстві). 
Брав участь у 8 міжнародних, 6 всеукраїн-
ських конференціях. Керує дисертаційним 
дослідженням 1 аспіранта. Нагороджений 
грамотою Верховної Ради України (1279 б.);

ІІ премія – Самойленко Григорій Васи-
льович, доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри світової літератури та іс-
торії культури Найбільш значні праці: моно-
графія «Літературне життя Чернігівщини ХІІ-
ХХ століття», монографія «Театри і актори 
Північного Лівобережжя України», моногра-
фія «Святкування ювілею М.Гоголя в Ніжині 
(200-річчя від дня народження)», монографія 
«Ніжин – місто європейське» (у співавтор-
стві), монографія «Храм знань і духовної 
величі» (у співавторстві), 5 статей у фахових 
виданнях, затверджених ВАК України. Є від-
повідальним редактором і рецензентом збір-
ників наукових праць «Література та культура 
Полісся» і «Наукові записки. Філологічні нау-

ки», яких у цьому році вийшло 6. Брав участь 
у роботі 3-х міжнародних конференцій. Керує 
науковою роботою 2-х аспірантів (1001 б.);

ІІІ премія – Хархун Валентина Петрівна, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української літератури. Найбільш значні на-
укові праці – монографія «Соцреалістичний 
канон в українській літературі: ґенеза, роз-
виток, модифікації», 2 статті в міжнародних 
і 9 статей у фахових виданнях України. Брала 
участь у 3-х міжнародних конференціях. За-
хистила докторську дисертацію (893 б.). 

із природничого напрямку:
І премія – Мельничук Олександр Володи-

мирович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, проректор з наукової роботи та між-
народних зв’язків. Найбільш значні наукові пра-
ці: підручник з грифом МОН «Фізика. 7 клас» ( 
у співавторстві), навчальний посібник з грифом 
МОНУ «Основи радіометрії та радіобіології» (у 
співавторстві), навчальний посібник з грифом 
МОНУ «Фізика на основі експерименту» (у 
співавторстві), навчальний посібник з грифом 
МОНУ «Цивільна оборона» (у співавторстві), 
2 статті у міжнародних журналах. Брав участь 
у роботі 5 міжнародних конференцій, 2 – всеу-
країнських. Нагорождений грамотою Верховної 
Ради України (1501 б.);

ІІ премія – Суховєєв Володимир Воло-
димирович, доктор хімічних наук, професор, 
завідувач кафедри хімії. Найбільш значні на-
укові праці: навчальний посібник із грифом 
МОНУ «Органічна хімія», навчальний посіб-
ник «Органічна хімія», 2 статті в міжнарод-
них та 5 статей у фахових виданнях України. 
Плідно керує студентською науковою робо-
тою. Під його керівництвом 26 студентів ви-
ступили з доповідями на конференції моло-
дих науковців і 5 студентів підготували статті 
в Студентський Вісник. Нагороджений грамо-
тою Верховної Ради України (947 б.); 

Смаль Ігор Вікторович, кандидат гео-
графічних наук, доцент кафедри географії. 
Найбільш значні наукові праці: монографія 
«Сільські депресивні території Полісся: осо-
бливості розвитку та санації» (у співавторстві), 
навчальний посібник «Основи туристичного 
країнознавства: опорний конспект у таблицях 
і схемах» (у співавторстві), навчальний посіб-
ник «Туристичні ресурси світу», електронний 
підручник «Соціально-економічна географія 
світу» (у співавторстві) (903 б.);

ІІІ премія – Барановський Микола Олек-
сандрович, доктор географічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри географії. Найбільш 
значні наукові праці: монографія «Сільські 
депресивні території Полісся: особливості 
розвитку та санації» (у співавторстві), 4 на-
укові статті у фаховому виданні, брав участь 
у 2-х міжнародних конференціях. Захистив 
докторську дисертацію (587 б.).

МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ РОКУ
із природничого напрямку

І премія – Гавій Валентина Миколаївна, 
доцент кафедри біології. Найбільш вагомі 
публікації: навчальний посібник «Дивовиж-
ний рослиний світ», статті в міжнародних та 
фахових виданнях України. Брала участь у 2 
міжнародних і 1 всеукраїнської конференціях. 
Плідно займається науковою студентською 
роботою. Під її керівництвом студенти підго-

тували 2 статті і 7 доповідей на конференції. 
Підготовлена студентська наукова робота на 
Всеукраїнський конкурс студентських науко-
вих робіт із природничих наук. Стипендіат 
Кабінету Міністрів України (213 б.);

ІІ премія – Євтушенко Альона Іванівна, 
асистент кафедри фізики. Протягом року має 
8 наукових публікацій, із них: 2 статті в між-
народному і 3 статті у фахових виданнях Укра-
їни, решта – в інших виданнях. Брала участь у 
2 міжнародних конференціях (131 б.);

ІІІ премія – Тарасенко Оксана Володими-
рівна, асистент кафедри вищої математики. У 
поточному році має 4 наукові праці: матеріали 
наукових доповідей на конференціях, статті у 
міжнародному та у фахових виданнях Укра-
їни з теми кандидатської дисертації. Брала 
участь у роботі 3 міжнародних, 1 всеукраїн-
ської конференції. Плідно працює над завер-
шенням кандидатської дисертації (94 б.).

із гуманітарного напрямку
І премія – Желіба Олександр Володими-

рович, доцент кафедри права та методики ви-
кладання історико-правознавчих дисциплін.   
Найбільш значні публікації: «Шкільний курс 
«Громадянська освітаː основи демократії» та 
методи його навчання» підручник з грифом 
МОН (у співаавторстві), «Шкільний курс 
«Громадянська освіта: основи демократії» та 
методика його навчання» (підручник із грифом 
МОН), «Громадянська освіта: основи демокра-
тії» навчальний посібник із грифом МОН (у 
співавторстві). Брав участь у 8 міжнародних та 
5 всеукраїнських конференціях (1208 б.);

ІІ премія – Лейберов Олексій Олегович, 
старший викладач кафедри всесвітньої істо-
рії. Найбільш значні публікації: навчально-
методичний посібник «Історія старо-
давнього світу. Практикум за вимогами 
кредитно-модульної системи навчання» (з 
грифом МОН), «Довідник зі всесвітньої іс-
торії для випускників історико-юридичного 
факультету» (навчальний посібник), 
«Новітня історія країн Азії та Африки» 
(навчально-методичний посібник), 3 стат-
ті у фахових виданнях ВАК України. Сти-
пендіат Кабінету Міністрів України. Брав 
участь у роботі 3 міжнародних, 2 – всеукра-
їнських конференціях (653 б.);

ІІІ премія – Лісовець Олег Васильович, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та со-
ціальної роботи. Найбільш значні публікації: 
навчально-методичний посібник «Держав-
ний екзамен із соціальної педагогіки і тех-
нологій соціальної педагогічної діяльності», 
навчальний посібник “Соціально-правовий 
захист дітей та молоді” (у співавторстві), 3 
статті у фахових виданнях ВАК України, 
1 стаття – у міжнародному журналі. Брав 
участь у роботі 5 міжнародних і 2 всеукраїн-
ських конференцій. Активно керує студент-
ською науковою роботою. Студенти під його 
керівництвом підготували та опублікували 
7 статей у студентському науковому збірни-
ку та 5 доповідей на конференцію молодих 
науковців. Стипендіат Кабінету Міністрів 
України (437 б.).

Науковцям, які посіли І місце, вручені ди-
пломи лауреатів конкурсу.

Матеріали надані науковим відділом 
університету



«ВІД УСІЄЇ ДУШІ...»

ходили на сцену в лицарських обладун-
ках, демонструючи мужність та силу 
лицаря. Другий конкурс – представлення 
середньовічного персонажа, де кожний 
по-своєму інтерпретував образ козака, 
короля Річарда, Робіна Гуда, Шахового 

короля та ін. Наступним ми побачили на 
що спроможні справжні чоловіки, якими 
талантами володіють учасники конкурсу. 
Варто зазначити, що кожен зумів здивувати 
глядачів і журі: прекрасним вокалом з по-
становкою, спортивним танцем з бойови-
ми елементами та ін. Але найбільше вра-
зив театр тіней, який показав переможець 

4 січень – 2011 5січень – 2011

Цінні знахідки археологів Гоголівського вузу
Традиційно влітку студенти першого 

курсу історико-юридичного факультету 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя проходять архео-
логічну практику. З 2004 року до складу 
студентських експедицій приєднуються 
учасники археологічного гуртка історико-
юридичного факультету. У 2009 році 
створена також спільна науково-дослідна 
археологічна лабораторія Державного 
підприємства Науково-дослідницького 
центру «Охоронної археологічної служ-
би України» Інституту археології На-
ціональної академії наук України  та 
Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя.

Улітку 2010 року студенти прохо-
дили археологічну практику в складі 
археологічних експедицій ДП НДЦ 
«ОАСУ» ІА НАНУ на території міст 
Новгород-Сіверський та Ніжин. До 
складу експедиції входили: автор від-
критих листів (ліцензій на права роз-
копок) Кедун І.С., науковий консультант 
Черненко О.Є., керівники студентських 
груп: Москаленко О.Ю., Потапенко М.В., 
Кривобок О.П., Конончук І.М., Дудченко 
Г.М., Кириленко С.О., відповідальний за 
ведення польової документації Крапивний 
Р.М., археологічний гурток факультету та 
студенти І-го курсу.

У Новгород-Сіверському роботи про-
водилися на північно-західній частині 
посаду, в урочищі Заручав’я. Метою ро-
біт було продовження вивчення харак-
теру та зони поширення давньоруського 
культурного шару на зазначеній ділянці. 

Урочище Заручав’я розташоване на 
підвищеній ділянці корінної тераси пра-
вого берега Десни, на північний захід 
від дитинця (Замкова Гора). Ця територія 
досліджувалася також у ході робіт експе-
диції ДП НДЦ «ОАСУ» ІА НАНУ 2008-
2009 років. Зазначені розкопки прово-
дилися в межах археологічної практики 
студентів НДУ ім. Миколи Гоголя. У ході 
робіт 2010 року було виявлено 3 споруди, 
2 канавки і 17 господарських ям та решт-
ки археологічного комплексу. Він являв 
собою металургійний горн ямного типу, 
перекритий навісом розміром по верх-
ньому краю 3,25х3м. Оскільки споруда 
увійшла в межі розкопу частково, влітку 
2011р. розкопки плануємо продовжити. 
Варто відзначити, що горн даного типу 
вперше відкритий в регіоні.

У заповненні споруди зібрано керамі-
ку ХІІ ст. та декілька фрагментів скляних 
браслетів. Зважаючи на характер запо-
внення та стратиграфію (метод археоло-
гічного дослідження, за яким фіксується 
почергове залягання шарів), – шар ХІІ-
ХІІІ ст. перекривав її – споруда функціо-
нувала не пізніше ніж в ХІІ ст. Також ці-

кавими знахідками стали: писало ХІІ ст., 
монета 1646 року та хрестик, ймовірно, 
синхронний монеті. 

Отже, ці та інші знахідки підтверджу-
ють припущення, висунуті в ході попере-
дніх досліджень. Перш за все, в резуль-
таті робіт 2010 року було знайдено місце 
стоянки кам’яного віку, відкритої в 1934 

році, місцезнаходження якої було втра-
чено під час ІІ світової війни. На Заручав’ї 
діяв металургійний центр, можливо тут була 
розташована й кузня, що характерно для 
комплексів з обробки заліза даного періоду. 
Проте для уточнення даних припущень пла-
нується продовження зазначених робіт. 

Також, під час робіт з упорядкування 
табору, були знайдені фрагменти кісток 

тварин та черепа людини. 
Фауністичні рештки – це вісім пе-

реважно фрагментованих кісток. Згід-
но з попереднім оглядом, проведеним 
С.Піаном (Франція), до них належать: 
нижній кінець хребта мамонта, хребець 

коня, три фрагменти середньої частини 
довгої кістки ссавця великого розміру 
(кінь або бізон), два з них, вірогідно, по-
ходять від однієї кістки, середня частина 
плечової великої гомілкової кістки ссавця 
середніх розмірів, на якій присутні слі-
ди, що, ймовірно, є погризами хижаків, 
фрагмент лопатки та фрагмент грудини 
ссавців середніх розмірів.

Крем`яні знахідки представлені одно-
площадковим одностороннім нуклеусом 
(крем’яне знаряддя праці давніх людей 
для обробки м’яких тканин).

Безперечно, найбільш цікавою зна-
хідкою є фрагменти черепа людини, 
представлені трьома уламками ли-
цьової частини. Після реставрації 
вдалося отримати частково зруйно-
вану лобну кістку. Це п’ята знахідка 
антропологічного матеріалу за всю 
історію досліджень Подесення. Вік 

знахідок на даний момент встановлю-
ється методом лабораторних аналізів. 

Попередньо відомо, що вони можуть да-
туватися в межах 20-40 тисяч років тому. 

У місті Ніжин за час проведення ар-
хеологічної практики студентів Ніжин-
ського державного університету імені 
Миколи Гоголя було знайдено чотири 
поховання орієнтовно XVIII ст. Також у 
серпні була проведена розвідка в Ніжин-
ському районі. Отримані в результаті до-
сліджень матеріали доповнюють картину 
історичного розвитку Чернігівщини.

Іван Кедун, керівник експедиції, 
Олександр Вороний, студент ІІ курсу 

історико-юридичного факультету

На фото: 
фрагменти прикрас ХІІ століття 

та хрестик ХVІI століття;
студенти НДУ під час 

археологічної практики на місці 
розкопок.

 «МІСТЕР ЕЛЕГАНТНІСТЬ» обласного конкурсу

Учасники обласного конкурсу «Містер університет 2010» 

16 грудня 2010 року Міський буди-
нок культури ДК «Хіміки» у м.Чернігові 
став своєрідною машиною часу, пере-
нісши нас в епоху таємниць і відваги, 
в Добу Середньовіччя, де 8 прекрас-
них лицарів змагались….ні, не за серце 
дами, не за лицарську 
честь, а за право на-
зиватися кращим серед 
кращих – «Містером 
університет-2010. Міс-
тером Середньовіччя».

Обласний тур «Міс-
тер університет-2010» 
зібрав представників 
із 8 вищих навчальних 
закладів Чернігова та 
Ніжина, таких як Тех-
нологічний інститут 
(Дячек Олексій), Педа-
гогічний університет 
(Мікаїлов Руслан), фі-
лія Московського уні-
верситету (Клименок 
Сергій), Ніжинський університет (Заго-
рянський Богдан), Інститут економіки і 
права (Білозьоров Юрій), Інститут бізнесу 
і права (Никоненко Денис), Юридичний 
коледж (Собко Юрій), Інститут права, со-
ціальної технології і праці (Дудко Антон).

Конкурсна програма проходила в 
чотири етапи. У першому учасники ви-

конкурсу студент ЧДТУ Дячек Олексій. 
Представник Ніжинського державно-

го університету імені Миколи Гоголя – 
студент філологічного факультету Богдан 
Загорянський – запам’ятався глядачам 
конкурсу своїм бойовим танцем, який 

викликав справжнє за-
хоплення у глядачів та 
бурхливі оплески. Чис-
ленна група підтримки 
з нашого університе-
ту вболівала за свого 
конкурсанта. Це стало 
можливим завдяки тому, 
що ректорат нашого на-
вчального закладу, сту-
драда університету всі-
ляко підтримували його 
під час підготовки до 
конкурсу. Адміністра-
ція вузу, зокрема, виді-
лила автобус, на якому 
добралися до Чернігова 
усі, хто хотів вболівав 

за нашого конкурсанта і хотів його під-
тримати під час виступу.

І хоча переможцем Богдан не став, 
він отримав цілком почесну номінацію 
«Містер Елегантність». І ми цим по пра-
ву пишаємося. 

Анна Янчук, студентка 
філологічного факультету

Наприкінці грудня на факультеті 
іноземних мов відбулося свято «Від 
усієї душі». Приємно вразило розмаїт-
тя засобів виразності, якими досконало 
володіють майже всі студенти і викла-
дачі, як в організатори заходу, так і її 
безпосередні учасники.

Особисто мене приємно вразила велика 
кількість, як для факультету іноземних мов, 
викладачів, які були не просто глядачами, а 
головне, учасниками дійства. Гарний, про-
думаний сценарій, підкреслено вишукані 
ведучі й атмосфера в залі говорили самі за 
себе. А мені спало на думку, що наш, один 
із «найекзотичніших» факультетів, у цей 
день, не намагаючись презентувати щось 
нове, не цурався старого та добре забутого, 
розповів історію свого життя з невимуше-
ною елегантністю, але так, як вчать викла-
дачі своїх студентів володіти іноземними 
мовами, які для багатьох із них стають та-
кими ж зрозумілими як рідна.

Талановиті люди – вони в усьому тала-
новиті: і у вивченні навчального матеріалу, 
у співпраці з іноземними вузами, у сворен-
ні власних освітніх програм, і в організації 
теплого і такого домашнього свята зимової 

пори кінця року. І гуморески у виконанні 
Тетяни Миколаївни Тимченко, заступ-
ника декана з виховної роботи, і виступ 
хлоп’ячого гурту з веселою пісенькою ні-
мецьких бюргерів, і багато інших виконав-
ців справили на мене  неабияке враження.

Дуже приємно, що подібні факультет-
ські заходи в нас не рідкість, але свято 

факультету іноземних мов було тією те-
плинкою, до якої іноді так хочеться при-
горнутися, немовби зігріти руки біля вог-
нища, коли морозно і красиво. Хочеться, 
щоб подібні зустрічі ставали традицією.

Ірина Кириченко, провідний 
фахівець соціально-гуманітарного 

відділу 
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Тепер бібліотека Ніжинського дер-
жавного університету буде носити 
ім’я академіка Миколи Олексійовича 
Лавровського.

На виконання рішення Вченої ради 
Ніжинського державного університе-
ту імені Миколи Гоголя від 9 грудня 
2010 року бібліотеці присвоєно ім’я 
М.О.Лавровського. Наказ був оголоше-
ний ректором НДУ імені Миколи Гоголя, 
професором О.Д. Бойком на урочистих 
зборах, присвячених 190-річчю від часу 
заснування бібліотеки університету. 

Лавровський Микола Олексійо-
вич (1825-1899) – відомий вчений, 
доктор слов’янської філології, акаде-
мік, професор російської словесності 
та педагогіки, директор Ніжинсько-
го історико-філологічного інституту 
(1875 – 1882), історик, філолог, педа-
гог, автор багатьох наукових праць.

Не випадково ім’я академіка Лав-
ровського носитиме тепер бібліотека. За 
визнанням істориків, Миколі Олексійо-
вичу належить видатна роль в організа-
ції навчання університетського рівня в 
Інституті та його бібліотеки, яка набула 
великого значення як підґрунтя для на-
вчального процесу та як документальна 
база наукових досліджень рукописів, до-
кументів та книжкових пам’яток.

М.О.Лавровський, засновуючи на-
укову бібліотеку, добре розумів важ-
ливу роль такої книгозбірні – як сту-
дентської, так і фундаментальної. 
Пріоритетне ставлення до комплек-
тування бібліотеки науковими видан-
нями та рукописними колекціями і зі-
браннями було зумовлено тим, що без 
ґрунтовної книжкової та наукової бази 
неможливо підтримувати той рівень, 
що був заявлений при створенні Ін-
ституту, який був сформований на зра-
зок Санкт-Петербурзького Історико-
філологічного інституту. Оскільки 
Ніжинський Інститут, далекий від 
столичних центрів науки, потребу-
вав не менш добірного книгосхови-
ща, ніж Інститут у Санкт-Петербурзі, 
де студенти та викладачі мали доступ 
до інших бібліотек столиці, зростала 
роль бібліотеки Інституту як науково-
культурного та освітнього осередку. 

Саме тому М.О.Лавровський енергій-
но взявся за формування та поповнення 
бібліотечних фондів, оскільки чимало 
залежало від штатного фінансування та 
розподілу коштів на придбання книжок. 
М.О.Лавровський у перші два роки сво-
го директорства приділяв багато уваги 
придбанню цінних за складом і змістом 

зібрань: бібліотеку професора Москов-
ського університету С.П.Шевирьова і 
бібліотеку професора Лейпцизького уні-
верситету, відомого класика Ричля. Піс-
ля смерті професора М.Максимовича 
інститутським коштом було придбано 
24 листи М.В.Гоголя, які вдало доповни-
ли рукописну спадщину з автобіографії 
Гоголя, пожертвувану колишньому Лі-
цею його попечителем Г.О.Кушелевим-
Безбородьком. Так було закладено тра-
дицію збирання книг Інституту, що 
продовжувалася систематичним попо-
вненням бібліотеки цінними книгами, 
архівами, колекціями. Треба зазначити, 
що при розподілі інститутських коштів 
на першому місці було придбання книг 
для бібліотеки. За даними професо-
ра А.В.Добіаша, за часів керівництва 

М.О.Лавровського бібліотека збільши-
лася з 4034 назв в 12152 томах до 16475 
назв в 38622 томах. Не можна не від-
значити, що М.О.Лавровський, при всій 
його завантаженості, був і активним чле-
ном бібліотечної комісії: у бібліотечних 
інвентарних книгах можна зустріти запи-
си, зроблені рукою Миколи Олексійови-
ча; він брав участь у створенні система-
тичного каталогу. 

Саме завдяки його турботі бібліотека 
була перетворена у справжню скарбницю 
знань з колекціями і раритетами, якими і 
зараз вона пишається.

Галина Осіпова, зав. відділу 
обслуговування

БІБЛІОТЕЦІ УНІВЕРСИТЕТУ 
ПРИСВОЄНО ІМ’Я АКАДЕМІКА 

М.О.ЛАВРОВСЬКОГО

АКАДЕМІК М.ЛАВРОВСЬКИЙ

ПРОБА ПЕРАЮвілей відомого 
випускника 

Ніжинської вищої 
школи

200-літтю з дня народження ви-
пускника Гоголевого вишу Миколи 
Прокоповича присвятили літературно-
мистецький вечір викладачі кафедри 
російської мови та перекладу разом із 
бібліотекою університету.

Наш герой народився 27 листопада 
1810 року в дворянській родині. Вдома 
здобув початкову освіту, яка дозволи-
ла йому в 1823 році почати навчання в 
Ніжинській гімназії вищих наук князя 
Безбородька. Тут почалася їх дружба з 
Миколою Гоголем. Трагіком і коміком 
називали їх однокашники, порівнюючи 
поетичні і прозові твори.

Уривки з повістей та віршів Ми-
коли Прокоповича «Північ», «Три ба-
жання», «Моя сім’я» гарно прочитали 
студенти Юрій Павлов, Анна Кушне-
ренко, Леся Пітак.

У 1929 році ніжинський випускник 
їде до Санкт-Петербурга і поселяється 
в одній квартирі з Миколою Гоголем. 
Як і в гімназії – він перший рецензент 
літературних спроб друга, а тепер ще 
й редактор його «Зібрання творів». 
Прокопович продовжує навчання в те-
атральному училищі, після закінчення 
якого працює на сцені Імператорських 
театрів. За станом здоров’я залишає 
сцену у 1836 році і починає викладати 
словесність у першому кадетському 
корпусі. Ще один ніжинський випуск-
ник Євген Гребінка називає його най-
кращим викладачем.

Микола Прокопович продовжує пи-
сати повісті й оповідання, вірші, які Ми-
кола Гербель зібрав із різних журналів 
і видав у 1858 році через рік після 
смерті митця. Цю збірку можна про-
читати в університетській бібліотеці. 
Автора згадує Григорій Самойлен-
ко в дослідженні «Літературне життя 
Чернігівщини в ХІІ-ХХ ст. а також Ок-
сана Супронюк у монографії «Литера-
турная среда раннего Гоголя» і в біо-
бібліографічному покажчику «Гоголь и 
его окружение в Нежинской гимназии».

Друг Гоголя не досяг його 
літературних вершин, але він був 
справжнім товаришем і гарним педаго-
гом. Про це читали спогади і листування 
доценти Людмила Гетьман, Валентина 
Сидоренко, завідувач відділом обслуго-
вування бібліотеки Галина Осипова.

Літературно-мистецький вечір 
відбувся під час тижня російської мови.

Максим Онищенко, студент 
філологічного факультету

Приндик і Семен
– Приндику, ти де? – Мамині слова застали нас із Семеном 

саме тоді, коли наша мрія майже збулася і ми з великими труд-
нощами спіймали-таки Золотохвосту Красуню і витягували з 
акваріума, щоб роздивитися гарненько, чого ж вона так бли-
щить. Але тепер усе марно. Стоїмо в кутку. Обидва. Дивний 
спосіб дорослих переконувати маля, що воно шкоду зробило!

– Пояснили б по-людськи, що ми такого накоїли, – бенте-
жився Семен, якому не сиділося в кутку анітрішечки.

Згоден, це несправедливо, мама ж говорила, що я пови-
нен пізнавати світ… Як же його пізнавати?! Ось тут, майже 
поряд: Недосяжний – «Тільки спробуй взяти мою ляльку» – 
Світ Пампушки (це моя старша сестричка). В іншій кімнаті – 
Неймовірно Привабливий Світ «Мамину косметику руками не 
чіпати», а поряд – Переконливий Світ тата «Комп’ютер – це не 
іграшка дитині».

Що залишається нам з Семеном? Тільки шкода (дивний 
термін, який вживають дорослі під час виховання малої ди-
тини), дитячі іграшки, які набридають дуже швидко,і, звісно, 
Акваріум, де живе Золотохвоста. 

– Ну що, Приндику, ти мені нічого ска-
зати не хочеш? – хитро так запитує мама?

Приндик – це я. Але ви напевно вже 
про це здогадалися. Мені 2 роки, я уже 
зовсім дорослий хлопчик (так іноді каже 
мама, ну, в таких випадках, як ось цей, 
наприклад). Семен – мій найкращий друг. 
А ще він – великий, пухнатий і дуже ро-
зумний (так теж мама говорить) кіт. Він 
доросліший за мене на 5 років.

Звісно хочу сказати, але ж мама не 
розуміє половини моїх слів. Мене взагалі, 
крім Семена, мало хто розуміє. Повертаюся 
до мами, роблю оченята, як кіт у казці про 
Шрека. Мовчу… Що ж тут скажеш, коли 
мої мокрі рученята тримали Золотохвосту, 
а Семенові лапки випихали її з Акваріума.

– Нам соромно, – переконую я маму, – 
але ж якось потрібно дізнатися, чого ж та рибка так блищить. 
Он Семен вуса собі теж такі хоче, а вона секрет не розповідає. 
Ми б роздивилися і відпустили її назад у воду. Ми ж тільки 
подивитися, – жалібно дивлюсь на маму, Семен (ось вам 
справжній друг) ніжно треться хутром об її ніжку. 

– Гаразд, виходьте, але до рибки більше ні кроку. Гаразд? 
Дружно кивнувши, ми з Семеном прожогом кинулися з кут-

ка, зачепивши кадку з фікусом.
– Приндинку! – гукнула мама, але нас уже як вітром здуло.
– Щоб пізнавати щось нове, потрібно терпіння, – лагідно 

говорила мама, вкладаючи мене спати. – Адже ти не хотів би, 
щоб Рибка і Фікус на тебе ображалися. 

– Домовились, – пообіцяв я мамі. Але, вже засинаючи, поду-
мав: «А якщо переселити Фікус до акваріума? Він теж блищати-
ме, як Золотохвоста? Ми з Семеном завтра спробуємо».

Не посварилися
– Все, ти мені більше не друг, – кричав Семен, намагаючись 

відірватись від моїх рук, які вхопили його за пухнатого хвоста.
– Я тобі друг, – переконував я його, тримаючи ще міцніше.
– Забери від мене свої руки, я не буду гратися з тобою, ти 

зовсім нерозумна і нечемна дитина.
– Ні, я розумна і чемна дитина! Я дорослий хлопчик. Я хочу 

гратися  з тобою, ти куди тікаєш? Пішли купатися разом.
Я відпускаю його хвоста, обнімаю обома руками і намагаюсь 

підняти. Та де там! Це нелегка справа. Семен ні кроку з місця. 
Він товстий і пухнатий, важчий за мене. Ну як його піднімеш? 
Все! Усядусь тут і почну плакати. Мама прийде підніме і мене, 
і його. Головне, руки з Семенового хутра не виймати – втече – 
пропала гра у ванній. Не знайдеш! Я вже це знаю напевне. Сид-
жу! Плачу! (ніби-то плачу – чоловіки ж не плачуть!).

– Не старайся. Мама не допоможе! – хитро-зелені очі 
посміхаються зневажливо. – Ми не гратимемось, ми посварені.

– Як це посварені? І чого ти образився, ми ж друзі. Я 
сьогодні тобі цукерку приніс, молоко на 
підлогу розлив (ти ж сам казав, що так 
смачніше), ми навіть на рибок в акваріумі 
разом полювали. Чого ж тоді ти не хочеш 
іти зі мною гратися і купатися?

– Я образився, – муркнув Семен, – бо 
ти був нечемним!

– Я був чемним. Я тобі лапки мив? 
Мив. Пух розчісував? Розчісував! За вухом 
чухав? Чухав. Чемний я! Чемний!

– Ага, чемний, – каже Семен, – Ось по-
глянь: мама тобі кашу зварила – зварила, 
але їв ти її погано, казку читала – читала, 
а ти спати не схотів. А коли ти руки не 
пішов мити, вона тебе за вухо до ванної 
кімнати не вела.

– Ні, не вела, – кажу я, починаючи щось 
розуміти, і відпускаю Семенові пухнаті боки.

– Отож-бо! Якщо друзі з тобою не хочуть іти купатися, не 
потрібно тягти їх за хвіст, – говорить Семен, граючись своїм 
хвостом і вилизуючи лапку!

– Ось бачиш! Я вже скупався, – хитрує він.
– Вибач, пухнатий, – гладжу йому спинку, – я зрозумів. І 

більше так не буду поводитись.
– Гаразд, – погодився Семен (він ніколи не був злим котом), 

– пішли подивимося, як сьогодні Золота рибка буде пірнати… 
І ми пішли до акваріума.

А купалися ми пізніше, і поодинці (мама нас завжди так 
купає). Але це не головне. Головне, що твій друг уміє пробачити. 
Навіть те, що ти тягав його за хвоста. Навіть тоді, коли твій друг 
- простий сірий кіт. а ти - дорослий, хоча і трирічний хлопчик.

Настя Горохівська

Усі ми родом із дитинства… Кожен з нас пам’ятає те відчуття абсолютного щастя, абсолютної цікавості, яке 
часто супроводжує нас у дитинстві. Тоді здавалося, що і світ, і все у ньому є тільки для того, щоб ти міг завжди до-
відатися щось нове, навчитися чомусь такому, чого раніше робити не вмів. Хоч, ніде правди діти, іноді не зовсім вдало 
або безпечно для себе та для того світу. А дорослі, не розуміючи твоєї потреби усе звідати і зрозуміти самому, на-
зивали твою цікавість і спосіб пізнання довколишнього світу «шкодою». А потім, виростаючи, ми так само називали 
вчинки наших дітей, іноді дратуючись на їх безкінечне «чому?», «навіщо?», «як?», «де?», «я сам», «я хочу так», «а я не 
буду». Звісно, у нас багато важливих справ, і дуже часто просто немає часу на те, що відповісти на всі оті безкінечні 
питання, які породжує дитяча уява та цікавість. Ми забуваємо, що для нашої дитини немає нічого важливішого за 
те, щоб отримати відповіді на оті свої питання. З віком ми втрачаємо здатність не тільки розуміти дітей, а й пере-
живати щирі сповнені накалу емоції.

І я по-справжньому заздрю тим дорослим, які можуть зануритися у дитинство, відчути тонкі струни дитячої 
душі, та ще й так цікаво про це написати. Прикладом такого повернення у дитинство для мене є автор дитячих ка-
зок, які ми пропонуємо вашій увазі. Це лише проба пера, але, як на мій погляд, вдала, оскільки усі відтінки та нюанси 
дитячого всесвіту автор розкриває перед читачами. 

ЧАРІВНИЙ  СВІТ  ДИТИНСТВА

Мал.А.С.
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Турнір з міні-футболу на кубок профкому 
20 січня 2011 року в Гоголівському 

університеті відбулося справжнє спор-
тивне свято. У великому спортивному 
залі НДУ імені Миколи Гоголя пройшли 
змагання з міні-футболу на кубок про-
фкому, у яких взяли участь команди фа-
культету психології та соціальної роботи 
(капітан – Олександр Васильович Сва-
тенков, доцент кафедри соціальної педа-
гогіки і соціальної роботи), природничо-
географічного факультету (капітан 
– Микола Олександрович Барановський, 
завідувач кафедри географії), історико-
юридичного факультету (капітан – Олек-

сандр Григорович Самойленко, прорек-
тор з науково-педагогічної та навчальної 
роботи) та команда адміністративно-
господарчого відділу на чолі з Олек-
сандром Миколайовичем Плашком, 
провідним фахівцем майстерні.

У першому матчі змагалися команди 
природничо-географічного та історико-
юридчного факультету. Основний та до-
датковий час так і не виявили переможця 
матчу, тому все вирішила серія пенальті, в 
якій сильнішими виявилися представни-

ки природничо-
г е о г р а ф і ч н о г о 
факультету, що й 
перемогли з ра-
хунком 4:3.

Збірні факуль-
тету психології та 
соціальної роботи 
й адміністративно-
господарчого відді-
лу розпочали другу 
гру, яка вирізнялася 
накалом емоцій та 
спортивним азартом, 

адже вболівальники 
обох команд були 
найчисленнішими 
серед глядачів тур-
ніру. Безумовними 
фаворитами матчу 
вважалася команда 
факультету психоло-
гії та соціальної ро-
боти, тим більш нео-
чікуваним виявився 
результат матчу 3:1 

на користь «темної 
конячки» АГВ. 

Отож, у матчі 
за третє місце зі-
йшлися давні су-
перники: команди 
факультету психо-
логії та соціальної 
роботи й історико-
юридичного фа-
культету. Після 
першого пропуще-

ного голу команда 
істориків змогла зі-
братися й переломи-
ти хід гри на свою 
користь і виграла з 
результатом 7:2.

У двобої за 
перше місце пере-
могу святкувала 
досвідчена ко-
манда викладачів 

природничо-географічного факультету з 
рахунком 6:1.

Кращим гравцем турніру визнано капі-
тана команди природничо-географічного 
факультету професора Барановського 
Миколу Олександровича, кращим воро-
тарем став Плашко Олександр Микола-
йович, а кращим бомбардиром змагань з 
шістьма забитими м’ячами – Самойленко 
Олександр Григорович.

На замаганнях також були присут-
ні представники адміністрації на чолі з 
ректором універстету професорм Бойком 

Олександром Дмитровичем, який звер-
нувся до учасників турніру з вітальни-
ми словами, подякував організаторам 
турніру, особисто Сипченку Федору 
Степановичу, викладачеві кафедри фі-
зичної культури і валеології, побажав, 
щоб такі зустрічі стали традиційними 
в нашому університеті, а також вручив 
учасникам турніру переможний кубок, 
медалі та цінні подарунки.

Олексій Лейберов, голова профкому 
працівників  університету

Напружений момент гри команд історико-юридичного та 
природничо-географічного факультетів

Матч між збірними факультету психології та соціальної 
роботи й адміністративно-господарчої частини

«Психологи» і «Господарники»: хто кого

Боротьба за м'яч між «Істориками» і «Природничниками»
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