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Будь-яка нація, відчуваючи 
загрозу чи то від сусіда, чи від 
всесвітньої глобалізації, починає 
активно шукати джерела патріо-
тизму. І часто знаходить їх не на 
етнічній батьківщині, а за її меж-

ами. Так сталося з українцями, 
які після проголошення України 
незалежною державою саме в 
діаспорі почали відкривати ве-
личезні фонди, де зберігалася 
наша правдива історія, україн-
ська мова як самодостатня сис-
тема, що автоматично породжу-
вала націю та державу. Серед 
творців і охоронців цієї великої 
спадщини були і 30 видатних ви-
пускників Гоголевого вишу, які 
опинилися на чужій території не 
з власної волі. Очевидно, саме ця 
обставина й уможливила ство-
рення в Ніжинському держуні-
верситеті імені Миколи Гоголя 
постановою Кабінету Міністрів 
України в 1999 році Центру гу-
манітарної співпраці з україн-
ською діаспорою. Ця структура, 
в якій активно працюють три 
співробітники, різними форма-
ми роботи, насамперед через на-
укові дослідження, намагається 
об’єднати українських патріотів 
в усіх куточках світу заради про-
цвітання материкової держави.

Вітаючи V Міжнародну на-
укову конференцію «Українська 
діаспора: історичний і літера-
турний контекст», голова Ні-
жинської райдержадміністрації 
Володимир Другаков подякував 
небайдужим науковцям, краєз-
навцям, учителям, журналістам, 
які повертають Батьківщині ви-
датні імена наших земляків. Зо-

крема, громадськість Ніжина і 
села Крути вже збирає експонати 
для створення в селі його дитин-
ства музею професора, поета, 
літературознавця, лауреата На-
ціональної премії імені Тараса 

Шевченка Ігоря Васильовича Ка-
чуровського,  який нині мешкає 
в Мюнхені. З такою ініціативою 
виступили учасники Всеукраїн-
ської наукової конференції, яку в 
2008 році організували і провели 
в Крутах Спілка письменників 
України, Ніжинська районна 
державна адміністрація, Благо-
дійний фонд «Ніжен», Центр гу-
манітарної співпраці з україн-
ською діаспорою Ніжинського 
держуніверситету імені Миколи 
Гоголя. Найактивнішим органі-
затором і меценатом виступив 
благодійний фонд «Ніжен». Го-
лова наглядової ради Микола 
Шкурко похвалився 22 видання-
ми про історико-культурну спад-
щину Чернігівщини, здійснене 
при підтримці фонду.

Конференцію підтримав рек-
торат і деканат філологічного фа-
культету університету. Його де-
кан, кандидат педагогічних наук 
Олександр Забарний, відзначив 
українотворчу діяльність у діа-
спорі випускників факультету.

Тему конференції блискуче 
розвинув доктор філологічних 
наук, професор кафедри видав-
ничої справи та редагування 
Інституту журналістики Київ-
ського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка  
випускник Данинської середньої 
школи 1973 року Микола Тим-
ошик. Про проблеми повернен-

ня в Україну архівних набутків 
зарубіжного українства він роз-
повів на прикладі українсько-
канадського видавничого проекту 
«Запізніле вороття». Науковців 
і студентів вразила  велика на-
укова спадщина  Івана Огієнка, 
яку видає в Україні Микола Тим-
ошик як голова громадської 
Фундації імені митрополита Іла-
ріона (Огієнка), і активна творча 
діяльність самого професора.

Доктор філологічних 
наук професор Кам’янець-
Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
Микола Васьків активно дослі-
джує особливості еміграційного 
історичного роману міжвоєнно-
го двадцятиріччя. Його розвідка 
– цікавий методичний матеріал 
для студентів-філологів.

Учасників конференції 
віршами Тараса Шевченка 
привітали діти дошкільно-
го навчального закладу №13 
освітньо-виховного центру Со-
фії Русової, який вже вісімнад-
цятий рік у Ніжині ростить ма-

лечу за системою національного 
виховання видатного педагога і 
громадської діячки Української 
Народної Республіки та діаспори. 

Гості з цікавістю оглянули 
історичні архітектурні та книж-
кові пам’ятки Ніжина. Це – один 
з проектів Центру гуманітарної 
співпраці з українською діаспо-
рою спільно з бібліотекою вишу. 
У музеї рідкісної книги після екс-
курсії його завідувача Олексан-

дра Морозова відбулися секційні 
слухання. Кандидат історичних 
наук докторант Національного 
гірничого університету з Дніпро-
петровська Ігор Кочергін допові-
дав про чотири хвилі української 
еміграції: причини, особливості, 
напрями. Фахівець Центру Ірина 
Стребкова представила журнал 
«Сучасність» як часопис мис-
тецтв, культури і сучасного життя. 
Науковий працівник Ніжинського 
краєзнавчого музею імені Івана 
Спаського аргументувала при-
своєння його імені цьому закладу 
як випускника Гоголевого вишу 
і головного нумізмата Ермітажу. 
Кандидат технічних наук старший 
науковий співробітник Інституту 
проблем матеріалознавства НАН 
України Леонід Дубиківський у 
“Богосфері” Володимира Вернад-
ського знайшов шляхи подолан-
ня духу руїни, який описує Олег 
Ольжич. Вчитель-методист Львів-
ської спеціалізованої школи №69 
Любов Левіна назвала перспек-
тиви розвитку діаспори у Сибіру 
та на Далекому Сході. Вчителька 

Вікторія Бойко, аспірантка ка-
федри журналістики Кам’янець-
Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка, 
відкриває поета-пражанина Ми-
колу Чирського. Викладач і ас-
пірантка Гусятинського коледжу 
Тернопільського національного 
технічного університету імені Іва-
на Пулюя Людмила Лазорук ви-
вчає новели Івана Липи.
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Екскурсію у музеї Марії Заньковецької проводить 
Ольга Новак

Учасники конференції біля університетських колон
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ВШАНОВУЄМО ВИДАТНОГО ВИПУСКНИКА
17 жовтня відбулося урочисте від-

криття іменної аудиторії академіка 
Ю.Ф.Карського, відомого випускника Ні-
жинської вищої школи.

Енциклопедична довідка: Карський 
Юхим (Єфимій) Федорович (20 грудня 1860 
(1 січня 1861) – 29 квітня 1931) – видат-
ний білоруський та російський мовозна-
вець, філолог-славіст, палеограф, етно-
граф, академік Петербурзької (1916) та 
Російської (1917) Академії наук (згодом АН 
СРСР), дійсний член Академії наук СРСР 
(1925) та Чеської Академії наук (1929).

Дослідник мови, літератури та куль-
тури білоруського народу, давньоруської 
палеографії та пам’яток давньоруської 
писемності. (Вікіпедія)

На заході були присутні ректор уні-
верситету доктор політичних наук про-
фесор О.Бойко, правнук академіка 
О.Карський, декан філологічного фа-
культету доцент О.Забарний, доцент ка-
федри російської мови А.Біла, студенти 
та викладачі філологічного факультету.

У своєму вітальному слові ректор уні-
верситету професор Олександр Бойко за-
значив, що нам є на кого рівнятися, і серед 

когорти славет-
них випускни-
ків Ніжинської 
вищої школи 
почесне місце 
посідає Юхим 
Карський.

Далі відбу-
лося урочисте 
відкриття імен-
ної аудиторії 
академіка Кар-
ського, у якій 
взяли участь 
правнук акаде-
міка О.Карский 
та ректор уні-

верситету про-
фесор О.Бойко. 
Присутні змогли 
оглянути онов-
лену експозицію 
аудиторії 214, яка 
тепер стала носи-
ти ім’я відомого 
вченого-філолога, 
о з н а й о м и т и с я 
з матеріалами, 
представленими 
на виставкових 
стендах, які ілю-
струють життєвий 

і творчий шлях Ю.Карського, період його 
навчання в Ніжині.

Доцент кафедри російської мови А.Біла 
зазначила, що систематичне вивчення на-
укового спадку видатного мовознавця роз-
почалося у 1990 році. Саме тоді у Гродно 
відбулися перші Карські читання, які тепер 
проводяться щорічно. Ніжинський держав-
ний університет двічі проводив «Карські 
читання» – у 1998 та 2007 роках. Тоді до 

Ніжина приїхало близько 170 гостей із 
різних куточків України та з шести кра-
їн світу: України, Польщі, Росії, Білорусі, 
Чехії, Словаччини та ін.

Також Алла Біла зупинилася на деяких 
фактах із життя відомого білоруса, які були 
встановлені під час роботи в архівах та 
представлені на стендах аудиторії.

Правнук академіка Олександр Кар-
ський розповів, що зараз він працює над 
книгою про відомого предка, робота в архі-
вах допомогла йому уточнити деякі аспекти 
життєвого та творчого шляху. Зокрема, одна 
із робіт студента Карського з перекладу на 
латинь зберігалася професором Зінгером як 
взірець майже бездоганно виконаного за-
вдання. Також Олександр Карський зазна-
чив, що ідею створення іменних аудиторій 
своїх відомих випускників зацікавилися 
інші вузи в Білорусі та Росії.

Розмова про життєвий та творчий шлях 
видатного вченого, ліквідація «білих плям» 
його біографії продовжилася на науковому 
семінарі «Вивчаючи спадок Карського», 
який продовжив програму дня.

Наталія Ландар

Іменна аудиторія Юхима Карського

У відкритті іменної аудиторії Ю.Карського взяли участь 
ректор університету професор О.Д.Бойко, 

правнук академіка О.Карський, 
декан філологічного факультету О.Забарний

Із цими розвідками можна буде озна-
йомитися в журналі «Український дім», два 
числа на рік якого видає Центр гуманітар-
ної співпраці. Також будуть опубліковані 
надіслані матеріали з Ізмаїла, Кривого Рога, 
Києва, Ніжина, Львова, Білорусі та Польщі.

Насиченою і змістовною була культурна 
програма, яку фінансово підтримав Володи-
мир Другаков. У селі Заньки, неподалік від 
Ніжина, де народилася і виросла перша на-
родна артистка України Марія Заньковецька, 
в її музеї науковими дослідженнями поділи-
лася охоронець фондів – вчитель-методист, 
відмінник народної освіти  Ольга Новак.

Серед книжок, подарованих му-
зею до стоп’ятдесятирічного ювілею, 
приємно було побачити театрознавче 
дослідження-ессе Володимира Кор-

нійчука «Ave, Maria! або Психологічні 
особливості акторської творчості Марії 
Заньковецької», видане в Ніжині Цен-
тром гуманітарної співпраці з україн-
ською діаспорою Ніжинського держу-
ніверситету імені Миколи Гоголя при 
сприянні Благодійного фонду «Ніжен». 

До учасників конференції приєдна-
лися старші і молодші заньківчани аби 
послухати заслуженого артиста України 
бандуриста Тараса Компаніченка. У сіль-
ському клубі вперше прозвучали україн-
ські релігійні канти, ліричні пісні та іс-
торичні думи XVII-XIX століть, якими в 
ті часи насолоджувалася Європа, які, во-
чевидь, наснажували талант Марії Зань-
ковецької і митців її кола.

Ми погодилися з ухвалою V Всесвіт-
нього форуму українців, які звернулися 

до Президента України, до Уряду і Верхо-
вної Ради. Вони висловили вимогу при-
пинити політику деукраїнізації в державі. 
Із цією метою запропонували створити 
Комітет у справах закордонного україн-
ства. Законодавчо ініціювати наповнення 
реальними повноваженнями Закону про 
статус закордонного українства, включно 
з можливістю бути обраними до Верхо-
вної Ради України. Внести до бюджету 
статтю на видання європейськими мова-
ми корпусу найвидатніших творів укра-
їнської філософської думки та художньої 
літератури. Пріоритетним завданням 
Верховної Ради є укладання міждержав-
них угод щодо забезпечення соціальних, 
громадянських і національних прав укра-
їнців у країнах їхнього проживання.

Надія Онищенко
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«Граматичні та семантичні аспекти 
функціонування мовних одиниць» – та-
кою була назва Всеукраїнської наукової 
конференції, що відбулася 6 та 7 жовтня 
цього року на кафедрі української мови Ні-
жинського державного університету імені 
Миколи Гоголя за участю кафедри україн-
ської мови Інституту української філології 

Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова та Інституту укра-
їнської мови НАН України.

Конференція була присвячена пам’яті 
видатного випускника нашого вишу 
А.П.Грищенка – доктора філологічних 
наук, професора, дійсного члена Академії 
педагогічних наук України, дійсного члена 
Академії вищої школи України, заслужено-
го діяча науки і техніки України.

Конференцію відкрила завідувач ка-
федри української мови, професор, доктор 
філологічних наук Н.І.Бойко, яка у сво-
їй доповіді зупинилася на етапах життя 
А.П.Грищенка, пов’язаних із його рідною 
Чернігівщиною, роками плідного навчан-
ня в Ніжинському державному педагогіч-
ному інституті, на педагогічному шляху 
після навчання спочатку на посаді вчителя, 
а далі директора школи, науковій та викла-
дацькій діяльності, що, головним чином, 
відбувалася в Національному педагогічно-
му університеті імені М.П.Драгоманова, 
де протягом тридцяти років він успішно 
очолював кафедру української мови, був 
креативним, усебічним, глибоким і ґрун-
товним науковцем, автором багатьох мо-
нографій, підручників, статей; виховав 
п’ятьох докторів філологічних наук, трид-
цятьох кандидатів філологічних наук, був 
членом Правописної комісії АН України.

Він не забував своїх ніжинських учи-
телів і завжди з удячністю згадував їх: 
Т.Д.Пінчук, І.П.Костенка; викладачів 
кафедр української мови та літерату-
ри, факультету іноземних мов. Кафедра 
української мови нашого університету 
своїм якісним складом значним чином 
завдячує А.П.Грищенкові: саме за його 
людяним, доброзичливим і компетент-
ним керівництвом та порадами були ви-
конані й успішно захищені кандидатські 
дисертації А.К.Мойсієнком, Н.І.Бойко, 

Г.М.Вакуленко, Т.М.Сидоренко, доктор-
ська дисертація Н.І.Бойко, сформульована 
тема кандидатської дисертації В.М.Пугач. 
Хвилиною мовчання вшанували присут-
ні викладачі й студенти світлу пам’ять 
А.П.Грищенка, яким завжди пишатиметься 
не лише наш університет, а й уся україн-
ська філологічна наука.

Знаковою постаттю укра-
їнського мовознавства назвав 
у своїй доповіді А.П.Грищенка 
ректор Полтавського націо-
нального педагогічного уні-
верситету імені В.Г.Короленка, 
доктор філологічних наук, 
професор М.І.Степаненко. 
Лінгвістичний доробок 
А.П.Грищенка – його істо-
рична граматична концепція 
– вивищується в сучасному 
мовознавстві; розвиток но-
вітньої граматичної думки 
в Україні пов’язаний із його 
ім’ям. Про найскладніші нау-
кові проблеми А.П.Грищенко 

умів говорити просто, доступно.
Наслідуючи свого вчителя, який, зо-

крема, усебічно дослідив лінгвістичну 
творчість видатного українського репре-

сованого мовознавця 20-х рр. ХХ ст. Олек-
си Синявського, М.І.Степаненко в другій 
частині своєї доповіді зупинився на своєму 
власному досвіді аналізу щоденникового 
дискурсу О.Т.Гончара, охарактеризованого 
ним як постать талановиту, хоча й не по-
збавлену суперечностей, зумовлених упли-
вом радянської системи, котра не раз «ла-
мала» письменника, що й було засвідчено 
в щоденникових записах. Не лукавлячи, не 
героїзуючи постатей відомих письменників 
та історичних діячів, О.Т.Гончар об’єктивно 
відображав у щоденнику епоху, зокрема, 
мистецьки вибудовуючи цілі парадигми екс-
пресивних перифрастичних структур. 

Слово подяки учасникам конференції, 

кафедрі української мови та професорові 
Н.І.Бойко виголосив Т.А.Грищенко – син 
Арнольда Панасовича, кандидат історич-
них наук. Він запевнив, що ця зустріч не 
буде останньою; А.П.Грищенко завжди 
згадував Ніжинський виш в історико-
культурологічному сенсі, про щастя навча-
тися в цих древніх стінах і всіляко сприяв 
тому, щоб відбулися ніжинські науковці.

Н.М.Грищенко – дружина Арнольда 
Панасовича, що також навчалася в цих сті-
нах на факультеті іноземних мов, зі своїх 
студентських років пригадала особливе, 
гуманне ставлення ніжинських виклада-
чів, зокрема О.І.Близнюка, до студентів. 
А.П.Грищенко мав велику наукову бібліо-
теку, яка була робочою – із його власними 
цікавими й глибокими аналітичними за-
писами, думками про високу місію мови 
як духовного хліба. У Ріпкинській шко-
лі, де він навчався, обладнана кімната-
музей, куди родина А.П.Грищенка пере-
дала його речі та книги.

Про своє наукове спілкування з 
А.П.Грищенком, що, як магніт, притя-
гував учнів, та його братом – доктором 
фізико-математичних наук Г.П.Грищенком 
– розповів у своєму виступі проректор з 
наукової роботи, професор, доктор фізико-

математичних наук О.В.Мельничук.
Усі доповіді, виступи, спогади присут-

ніх стверджували слова «Милістю Божою 
мовознавець і педагог». Виставку з таким 
епіграфом підготували завідувач науково-
го відділу Г.С.Осипова та працівники чи-
тальної зали №3 бібліотеки НДУ та при-
святили її науковому доробкові славетного 
випускника нашого вишу А.П.Грищенка 
– доктора філологічних наук, професо-
ра, дійсного члена Академії педагогічних 
наук України, дійсного члена Академії ви-
щої школи України, заслуженого діяча на-
уки і техніки України. 

Валентина Пугач, доцент кафедри 
української мови

НАША ВДЯЧНІСТЬ І ГОРДІСТЬ

Учасники конференції

Тематична виставка «Милістю Божою 
мовознавець і педагог»
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СТУДРАДА ІНФОРМУЄ
Із цього випуску університетської газети студрада започатковує добру традицію -  висвітлювати свою діяль-

ність на сторінках «Аlma mater». Чим живуть факультети, які важливі справи обговорюються на засіданнях сту-
дентської ради, які проблеми хвилюють сучасних студентів - віднині ви зможете прочитати про це на сторінках 
газети. 

Засідання обласної студентської ради
14 жовтня 2011 року відбулося засідання Чернігівської 

обласної студентської ради при управлінні освіти і науки 
Чернігівської ОДА, на якому було присутньо 20 студентів-
представників ВУЗів Чернігівщини. Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя представляли такі студен-
ти – Гузь Ольга, студентка V курсу історико-юридичного 
факультету, Павлов Юрій, студент IV курсу філологічного 
факультету; Туз Євгенія, студентка V курсу факультету пси-
хології та соціальної роботи, Лисенко Катерина, студентка II 
курсу історико-юридичного факультету.

На порядку денному розглядалися такі питання:
1. Презентація молодіжного чемпіонату зі студентського 

менеджменту від ГО “Демократичний Альянс”.
2. Звіт Голови ЧОСР за 2010-2011 навчальний рік.
3. Вибори Голови та Президії ЧОСР на 2011-2012 навчаль-

ний рік.
4. Презентація студентських проектів ГО “Україна Май-

бутнього”.
5. Вибори Голови КРК (контрольно-ревізійної комісії).
6. Вибори Голів постійно діючих комісій.
7. Затвердження почесних члені ЧОСР.
Усі питання були розглянуті та затверджені наступним чином:
1. Бобчук Ірина, представник ГО «Демократичний 

Альянс», детально розповіла про хід проведення молодіжного 
чемпіонату із студентського менеджменту. Ухвалили взяти ін-
формацію до відома та донести до студентів своїх ВУЗів.

2. На основі звіту Голови ЧОСР Волочієнко Павла та після 
обговорення усіх досягнень та прорахунків, ухвалили оцінити 
роботу ЧОСР за 2010-2011 навчальний  рік на «добре». 

3. Чи не найголовнішим питанням даного засідання було 
обрання нового Голови та Президії ЧОСР. Питання розгляну-
ли й ухвалили наступним чином: Голова ЧОСР – перший за-
ступник голови студентської ради ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка 
– Прохоренко Анастасія; заступник голови ЧОСР - голо-
ва студентської ради ЧДТУ – Завгородня Наталія; секретар 

ЧОСР - заступник голови студентської ради Інституту істо-
рії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського при 
ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка – Півень Руслана.

4. Музиченко Володимир, представник ГО «Україна май-
бутнього», розповів про фотоконкурс до дня студента «Про-
блеми мого міста», який проходить у межах Чернігівської об-
ласті та запропонував усім бажаючим взяти в ньому участь. 
Також Володимир доповів про проект ГО «Україна майбут-
нього», який має назву «Юридична школа». Ухвалили взяти 
інформацію до відому та донести до студентів своїх ВУЗів.

5. Кандидатів на посаду голови КРК було два: голо-
ва студентської ради фізико-математичного факультету 
ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка – Бокач Володимир та секретар 
студентської ради УРІ (філія) МДВУ – Самусь Вікторія. Го-
ловою контрольно-ревізійної комісії було обрано Бокача 
Володимира.

6. Ухвалили головами постійно діючих комісій обрати 
наступних студентів: наукова комісія – Макаренко Олек-
сандр (член студентської ради Чернігівського юридичного 
коледжу Державної пенітенціарної служби України); інфор-
маційна комісія – Новикова Інна (голова студентської ради 
Чернігівського державного інституту економіки та управлін-
ня); комісія зовнішніх зв’язків – Самусь Вікторія (секретар 
студентської ради УРІ (філія) МДВУ); комісія захисту прав 
студентів – Дудко Антон (голова  студентської ради Черні-
гівського державного інституту права, соціальних техноло-
гій та праці); культурно-масова комісія – Туз Євгенія (голо-
ва студентської ради Ніжинського державного університету 
імені М. Гоголя).

7. Почесним членом ЧОСР було ухвалено затвердити Во-
лочієнко Павла, який декілька років був головою ЧОСР.

Дане засідання виявилося дуже плідним та продуктивним. 
Члени ЧОСР домовилися про наступну зустріч, орієнтовний 
порядок денний. Сподіваємося на їх плідну співпрацю!

Євгенія Туз, голова студентської ради НДУ

Уже традиційно, 14 жовтня на фі-
лологічному факультеті проводиться 
композиційна виставка осінніх робіт 
до свята Покрови. У цьогорічному 
заході взяли участь перші та другі 
курси. Студенти старанно підійшли 
до поставленого завдання і показали 
достатньо хороші результати. Одні 
вклали зміст та ідею, інші ж – краси-
ве оформлення. Глядачі теж творчо 
підійшли до цього заходу – намага-

лися дати роботам власні креативні назви, 
наприклад: «гарбузи для декана», «руки 
Покрови», «гарбузи Фройда». Ще одним 
із важливих моментів було представлення 
робіт, дівчата в красивому вишитому одязі, 
українські пісні, прозвучали вірші. Голо-
вним критерієм оцінювання були квіти і, 
власне, дари осені – овочі та фрукти. Журі, 
в складі декана Забарного О.В., заступників 
декана Киричок І.І., Сидоренко Т.М. та чле-
нів студентської ради Павлова Ю.О., Ріпи 

О.В. визначили три найкращі роботи 
і розподілили призові місця: I – група 
УВА-11, ІІ- група УК-21, ІІІ – група 
УР-22. Переможцям вручили солод-
кі призи. Ось так яскраво пройшов ще 
один день на філологічному факультеті. 
Чекаємо нових заходів, життя в універ-
ситеті в наших руках!

Ольга Ріпа, студентка 
філологічного факультету,член 

студентської ради університету
На фото: композиції - переможці 

виставки

Свято Покрови на фiлологiчному
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У самому розпалі тру-
дових буднів на факульте-
ті іноземних мов відбулася 
посвята в першокурсники. 
Гамірно, зі сміхом до не-
схочу, з вогниками десятків 
посмішок наших студентів 
та отриманим задоволенням 
від побаченого викладачів. 
Як висловилася наш декан 
Тезікова Світлана Володи-
мирівна: «Свято відбулося». 

Спочатку в залі пану-
вала таємнича атмосфера, 
ніхто не знав, що можна очі-
кувати від нинішнього пер-
шого курсу, хтось хвилювався – перший 
раз на університетській сцені, хтось, на-
впаки, розважався та поринав у гарно 
спланований сценарій, гучну музику та 
захоплення глядачів. 

Усі групи першого курсу нашого фа-
культету змогли показати себе, було все: 
танці, пісні, сценічні мініатюри. Але най-
кращими в цьому році була група НА 
11.2. Їх мініатюра про повернення додо-

Посвята в першокурсники

Так, неквапно і в наше місто завітала 
чарівна осінь. Позолотила крони дерев, 
освіжила землю після посушливого літа, 
а в прохолодне повітря кинула морозя-
ні нотки. Рученята вже мерзнуть, зайвий 
раз носа на вулицю показувати не хо-
четься, а в стінах нашого університету 
фізико-математичній факультет розпа-
лив справжнє полум’я позитиву, весело-
щів, сміху та краси. Саме 20-го жовтня 
відбулася посвята першокурсників.

Цього року, на превеликий жаль, на-
ших «першачків» було небагато. Але, як 
кажуть, кількість не вплинула на якість. 
Як виявилось, юні математики вміють не 
лише розв’язувати рівняння вищих степе-
нів, обчислювати інтеграли та виводити 
надскладні формули, а й співати не гірше 
за Софію Ротару, танцювати краще за 
Влада Яму та бути смішнішими за Миш-
ка Галустяна! Старші курси також «не 
пасли задніх», адже у нас на факультеті 
кожен – індивідуальність та творча осо-
бливість. Студенти, що не брали прямої 
участі в концерті, активно підтримували 
однокурсників. В актовому залі панува-
ла тепла, дружня атмосфера. Наприкінці 
всього дійства виступив «батько» нашо-
го факультету Аніщенко В.О. з настанов-
чою промовою.

Поступово концерт «підбіг» до кінця, 
але полум’я, що було розпалене в наших 
серцях ще довго не згасало. Адже ми всі 
єдині, ми всі – одна сім’я, й ім’я наше – 
ФІЗ-МАТ!

Юлія Лук’яненко, студентка фізико-
математичного факультету

Факультет іноземних мов Фізико-математичний факультет

му повз вахту гуртожитку не залишила 
байдужими нікого. Слід також відзначи-
ти групу АН 11.2, яка отримала приз гля-
дацьких симпатій. 

Окрема заувага щодо журі. Цього 
року воно було дуже незвичайне та ве-
селе: Ольга Гузь, Євгенія Туз, Анна Хо-
дот, Конон Віталій та заступник декана 
з виховної роботи Тимченко Тетяна 
Миколаївна. Вони, як і всі глядачі, насо-
лоджувалися видовищем та визначало, 

хто ж зумів показати себе на сцені 
якнайкраще. 

Це було перше бойове хрещен-
ня першого курсу. А ми бажаємо 
всім першокурсникам і далі відчу-
вати цю стрімку, шалену насолоду 
студентських років! Дякуємо всім 
за прекрасний вечір.

Поліна Стучилова, студентка 
факультету іноземних мов

Декан факультету С.В.Тезікова вітає 
першокурсників

Група НА-11.2 змогла представити себе 
найкраще 

15 жовтня 2011 року на історико-
юридичному факультеті відбулися 
батьківські збори з проблем навчання, 
виховання та дозвілля першокурсни-
ків. Хоча це був і вихідний день, але, 
на жаль, не всі батьки змогли приїхати. 
Найчастіше свою відсутність вони аргу-
ментували роботою і далекою дорогою. 
Оскільки робочий семестр ще лише на-
бирає своїх обертів, то в основному для 
декана та викладачів поставала мета 
донести до батьків прагнення та вимоги 
до їхніх дітей та роз’яснення кредитно-
модульної системи, за якою відбуваєть-
ся навчання та оцінювання знань. Піс-
ля загальних зборів батьки розійшлися 
до раніше підготованих їм аудиторій, 
де могли ознайомитися із журналом, в 
якому представляється відвідування та 
успішність кожного зі студентів та біль-
ше дізнатися про проблеми, які їх хви-
люють від кураторів академічних груп. 
Інформування батьків стосовно їхніх 
дітей достатньо важливий процес, який 
потребує достойної підготовки. Подібні 
збори будуть проводитись і надалі, для 
усунення проблем і розгляду різнома-
нітних питань.

Яна Борисюк, голова навчаль-
ного сектору студради історико-

юридичного факультету

Батьківські збори на історико-
юридичному

На базі Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя 26 жовтня 
2011 року проходила Міжнародна науково-
практична конференція «Полоністика Черні-
гівщини: історія і сучасність», організована 
Культурно-просвітницькою спілкою поляків 
«Астер» та Ніжинським університетом.

У конференції взяли участь представни-
ки Посольства Польщі в Україні Р.Вольські 
– керівник Консульського відділу Посоль-
ства Республіки Польща, та А.Кузьма – 
радник Посла Республіки Польща у Києві, 

професор О.Мельничук, проректор НДУ 
імені Миколи Гоголя, Ф.Бєлінська, пре-
зидент Спілки поляків «Астер», секретар 
райради О.Бузун, доктор філологічних наук, 
професор Г.Самойленко, викладачі та сту-
денти Гоголівської вищої школи.

Наукове зібрання розглядало аспекти 
взаємодії польської та українських куль-
тур в історичному  розрізі, а також спро-
бувало окреслити шляхи подальшого роз-
витку та взаємодії двох дружніх народів, 
особливо молодого покоління.

Представники Посоль-
ства Республіки Польща 
вручили представникам Ні-
жинської вищої школи по-
дяки за «багаторічну плідну 
співпрацю між Ніжинським 
університетом та Спілкою 
поляків «Астер», направле-
ну на відродження, розви-
ток культури і українсько-
польських відносин на 
сучасному етапі». Серед 
нагороджених був і рек-
тор університету професор 
О.Бойко, проректор з науко-
вої роботи та міжнародних 
зв’язків О.Мельничук та 
інші викладачі університету.

Наш кор.

Міжнародна конференція 
«Полоністика Чернігівщини: історія і сучасність»

Президія конференції
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Кожна університетська бібліотека 
прагне якомога повніше задовольняти 
інформаційні потреби своїх користува-
чів, здійснювати якісну інформаційну 
підтримку навчальної, виховної та на-
укової діяльності університету. 

Нині жодна бібліотека неспроможна 
мати все, що видається в Україні та світі, 
будь-то традиційні книги чи електронні 
видання. Брак літератури в бібліотеках 
ускладнює доступ до неї користувачам. Ра-
ніше це вважалося серйозною перепоною 
для студентів у ході освітнього процесу. По-
долати означені незручності покликаний 
Інтернет. Тому в забезпеченні інформацій-
них потреб користувачів все більшої уваги 
набуває використання онлайнових ресур-
сів. Освітні веб-ресурси – важливе джерело 
для розвитку науки, освіти, культури, ши-
роке їх використання відкриває для бібліо-
тек новий рівень можливостей та підвищує 
якість обслуговування користувачів. 

Університетська книгозбірня праг-
не зорієнтувати користувачів в інтернет-

ОНЛАЙНОВІ РЕСУРСИ НА ДОПОМОГУ СУЧАСНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСУ

освітньому середовищі. Робота з мережею 
Інтернет здійснюється за двома напряма-
ми – розміщення власних електронних ре-
сурсів, таких як електронний каталог, БД 
«Передплачена періодика», повнотексто-
ві е-версії бібліографічних покажчиків та 
книжкових каталогів («Періодичні видання 
бібліотеки», «Скарбниця знань університе-
ту», «Альдини» в бібліотечному зібранні Ні-
жинського Історико-філологічного інсти-
туту князя Безбородька»). Представлення 
електронного каталогу на сайті бібліотеки 
в Інтернеті забезпечує загальнодоступність 
та відкритість бібліотечних фондів для всіх 
категорій користувачів.

Інший напрямок – це пошук і копіюван-
ня кращих інформаційно-освітніх БД Укра-
їни та світу, розміщення їх на сайті бібліо-
теки за тематичним принципом. На основі 
досвіду інших бібліотек на сайті бібліотеки 
було створено розділ «Інтернет-ресурси».

Бібліотека пропонує користувачам  
такі мережеві повнотекстові БД:

– довідкову (енциклопедії, довідники, 

словники);
– наукову (е-версії книг, статей з пе-

ріодичних видань; збірники наукових 
праць, монографії);

Навчальну (методичні розробки, ре-
ферати тощо). 

Студенти мають можливість ви-
користовувати електронні навчально-
методичні матеріали, навчальні про-
грами, бібліографічні бази даних, БД 
періодичних видань, електронні бібліоте-
ки,   що представлені  у всесвітній мережі. 

Пропонуємо читачам скористатися 
найбільш популярними повнотекстовими 
сайтами, які містять е-версії словників та 
енциклопедій. Зокрема, інформаційно-
енциклопедичний проект «Рубрикон» 
компанії «Русспортал» пропонує повні 
електронні версії енциклопедій та слов-
ників за різними галузями знань, виданих 
протягом останніх 100 років у Росії (62 
енциклопедій та словників, 19 книжок, 
майже 60 тис. статей та мап). 

Закінчення на стор.7

Ласкаво просимо на «Покровський ярмарок у Ніжині…»

Цього року, так само, як і кожні останні 
десять років, ми зі студентами ярмаркува-
ли на Покровському ярмарку. Що то був за 
ярмарок!

Веселий. Бо ми веселилися на новому, зо-
всім незнайомому майданчику (раніше ми ви-
ступали на розі Яворського та Гоголя, а цього 
року – біля торгового центру «Пасажу»). 

Яскравий. Аякже, адже подіум наші сту-
денти прикрашали своїми руками.

Самобутній. Зрештою, чому 
б і ні, коли наша програма тільки 
трішки скидалася на загальнові-
доме «Караоке на майдані», і на-
зву мала теж оригінальну «Май-
же як караоке на майдані».

Співочий. Оце вже справді 
так! Чого-чого, а співу було до-
сить багато, майже три з полови-
ною години співу.

Багатолюдний. І тут не збре-
шу, адже від початку і до кінця 
нашої програми глядачі не зали-
шали наш майданчик, підтриму-
ючи виступаючих і самі з задо-
воленням і співали, і танцювали.

Багатий. І правда, де в тих лю-
дей і гроші бралися, щоб у капелю-
хи кидати. Але кожен, хто мав час 
честь вибороти право співати з ка-
пелюхом, не залишився без чималої 
суми грошових знаків українського 
монетного двору.

Незабутній. Як же тут забудеш, 
коли кожен із наших студентів, хто 
вперше ось так ярмаркував, матиме 
тепер досить досвіду для роботи на 
відкритих майданчиках, як міста, так 
і села. Такий тест-драйв та майстер-
клас вони ще довго не забудуть.

Щедрий. Це теж буде правдою, 
адже кожного з виступаючих, було 

нагороджено (за рахунок організаторів, звіс-
но) гарними та цінними призами, серед яких 
були електробритва та праска «Brown».

Щирий. Адже усіх ніжинців щиро ві-
тали студенти і викладачі Ніжинського 
державного університету імені Миколи 
Гоголя на Покровському ярмарку в Ніжи-
ні з конкурсно-розважальною програмою 
«Майже як караоке на майдані». Вдячний. Я дуже вдячна сту-

драді університету і викладачам, 
начальнику та співробітникам 
соціально-гуманітарного відді-
лу, керівникам гуртків, які взяли 
участь і створили цю конкурсну 
розважальну програму і поярмар-
кували разом зі мною на Весело-
му, Яскравому, Самобутньому, 
Співочому, Багатому, Незабутньо-
му, Щедрому, Щирому, Вдячному 
Покровському ярмарку в Ніжині.

Ірина Кириченко, 
провідний фахівець соціально-

гуманітарного відділу, керівник 
дозвіллєвого центру НДУ

Ведучі обирають учасників конкурсу

Учасники ІІ туру конкурсу
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Сайт «Мегаенциклопедія Кирила і 
Мефодія» представляє колекцію з 10 
онлайнових енциклопедій. Корисним 
для читача буде сайт «Світ енциклопе-
дій» – інтернет-путівник, що містить 
інформацію про онлайнові енциклопе-
дії з основних галузей знання. Окремо 
представлені повнотекстові версії до-
відкових видань: «Большая Советская 
Энциклопедия», Українська Радянська 
Енциклопедія, Вікіпедія, енциклопе-
дії «Земля», «Жизнь животных», «Рос-
сийская педагогическая энциклопедия» 
(найновіша інформація у галузі теорії та 
практики освіти та педагогіки)  та ін. 

На сайті бібліотеки розміщено та-
кож БД «Наукова періодика України», 
яку формує Національна бібліотека 
України імені В.І.Вернадського (всього 
93 назви з різних галузей знань), а та-
кож е-версії низки періодичних видань 
Російської Федерації.

За тематичним принципом сформо-
вано БД, що містять ресурси кращих 
е-бібліотек або безкоштовні повнотек-
стові версії навчальних посібників та 
монографій за профілем університету, а 
саме: Історія України, Право України, 
Політологія, Економіка, Педагогіка, До-
шкільна освіта, Психологія, Соціальна 
робота, Іноземні мови, Переклад. 

Серед електронних бібліотек та 
електронних колекцій текстів пропону-
ємо студентам електронну студентську 
бібліотеку МАУП «Читалка» (комп-
лексний ресурс гуманітарної тематики 
– понад 170 повнотекстових навчальних 
посібників), багатогалузеву бібліотеку 
«Readbookz» (повнотекстові версії під-
ручників з політології, права, економі-
ки, психології та ін.), бібліотеку Князева 
(електронні підручники з багатьох галу-
зей знання). Сайт «Українська історич-
на бібліотека» містить повнотекстові 
е-версії творів відомих українських та 
зарубіжних істориків минулого і сучас-
ності.  Електронні бібліотеки україн-
ської художньої літератури пропонують  
повні версії творів класиків української 
літератури та сучасних письменників.

Робота з формування Електронної 
бібліотеки з ресурсів Інтернету на 
допомогу навчальному процесу про-
довжується. Плануємо здійснювати 
пошук веб-ресурсів за дисциплінами, 
які не в повній мірі забезпечені тради-
ційними друкованими навчальними 
посібниками, що допомагатиме сту-
денту в його самостійній навчальній 
діяльності. Світ Інтернету безмежний, 
використання його можливостей є од-
нією з найсучасніших форм подання 
інформації.

Людмила Литвиненко, головний 
бібліотекар

У затінку серця
«Із середини» – саме так називається 

перша книга старшого викладача кафе-
дри української літератури Тетяни Сидо-
ренко, яка нещодавно вийшла друком у 
видавництві нашого університету. Як на-
писано у анотації: «цією книгою заявлена 
спроба започаткувати в сучасній україн-
ській літературі оригінальний жанр нео-
літопису». Полишу на суд професійних 
критиків вирішувати, чи дотримувалась 
авторка заявленого жанру, чи ні…

Бо не це стало для мене головним піс-
ля прочитання. Скажу відверто, давно я 
не відчував такої насолоди від процесу 

читання, від смакування поетики слова, 
від яскравого змалювання автором худож-
ніх образів-персонажів. І хай вибачають 
мене і визнані, і «новітні» класики, але я 
ледь домучив «Записки самошедшего» та 
«Ворошиловград». Цю ж книгу прочитав 
не відриваючись від тексту за одну годи-
ну. Прочитав… і вибираючись із круго-
верті почуттів та думок, сам себе запитав: 
«Чому? Чому вона не писала раніше?»

Доля нас з Тетяною Олексіївною мала 
б звести давно… Ми майже ровесники, 
закінчили один і той же вуз, навчалися у 
одних і тих же викладачів, однаково за-
хопилися журналістикою (щоправда, дня 
неї вона стала другою професією), ходи-
ли по одних і тих же коридорах Київської 
ВПШа, майже одночасно прийшли працю-
вати до рідного вузу. Мені здавалося, я до-
бре її знаю.. Аж ні…

Ця книга виявила такий потужний 
потік позитивної енергії, таку досконалу 
психологію художнього тексту, що зму-
сила мене і на автора, і на проблеми, які 
він порушує у своєму творі, поглянути 
іншими очима…

Із середини… Це означає – із душі, із 
єства, із суті людської… Я не ототожнюю 
авторку із головною героїнею повісті, але 
автобіографізм, безумовно, присутній… 
Скільки ж в оцьому образі закладено жит-
тєвої правди, жіночої краси і протиріччя, а 
скільки материнської любові… Це можна 
відчути, мандруючи сторінками книги.

А як майстерно закручено сюжет опові-
ді… Він тримає читача від першої сторінки 
до останньої. І немає у ньому , ані популяр-
ного фентезі…, ані надоїдливого реалізму. Є 
жіноча доля, яка веде за собою по непростій 
круговерті життя, змушуючи тебе радіти і 

співпереживати… а ще впізнавати ті миті, 
які відбувалися і у твоєму власному житті. 
Бо вони надзвичайно зримі і психологічно 
вмотивовані… Взяти хоча б для прикладу 
епізоди зустрічі однокласників через де-
сятки років по закінченню школи.

Прочитавши книгу на одному подиху, 
я навіть не вдавався до аналізу вчинків 
головної героїні… А навіщо? Чи все вона 
робить правильно у своєму житті? та це 
ж її життя… і тільки їй вирішувати, як 
його прожити. У мене ж у свідомості від-
клалася її позитивне світосприймання, її 
людська доброта і материнська турбота. 
А ще той позитив, який несе вона людям.

Окремо хочеться зупинитися на 
мові твору. Мені здається, що книга не 
має вікового цензу. Вона однаково лег-
ко сприймається як старшим, так і мо-
лодим поколінням; як студентами, так 
і викладачами. Бо вкраплення в літера-
турну мову «жаргонізмів», «сленгу» і 
молодіжної лексики наскільки органічне 
і психологічно обумовлене, що сприйма-
ється як реальна необхідність. А ще від-
чувається, що авторка добре розуміється 
на проблемах молоді. Вони не надумані, 
вони реально існуючі…

А яка образність письма… Вчитай-
теся: «Шкіра зрілого віку аж просила 
пощади. Та ні фіга! Кристалики якоїсь 
речовини вгризалися в пори, як скажені 
собаки, вичищаючи звідти вуличний і до-
машній бруд…»Здавалося ж лише кілька 
речень, а вже створена зрима картина, 
сформовані певні емоції. Вона справді 
майстер опису. Згадайте хоча б картину 
зустрічі з малою батьківщиною…

А ще я дуже вдячний пані Тетяні, що 
вона не моралізує і не вчить життю… Бо 
у кожного сприйняття світу своє. І як то 
добре, що «сніг білий, а небо голубе… І 
життя продовжується».

Отож, вітаючи колегу із виходом її 
першого твору, я щиро хочу побажати но-
вих творчих звершень і запевнити, що на 
її нові книги вже очкують читачі. Процес 
очищення душі довготривалий і так по-
трібний людям. Дякую, що дозволили по-
бути у затінку Вашого серця.

Олександр Забарний, доцент кафедри 
методики викладання української мови 

та літератури

P.S. Андрію, прочитай книгу!

Онлайнові ресурси на 
допомогу сучасному 
освітньому процесу

Закінчення. Початок на стор.6
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Матч відбудеться за будь-якої погоди...

Нова ера спортивного життя гурто-
житків нашого університету розпоча-
лася із заснування футбольного турніру 
між мешканцями гуртожитків. Сама 
ідея виношувалась дуже давно, але вті-
лити її в життя вдалося лише цього року, 
за наполегливості фахівців соціально-
гуманітарного відділу нашого універ-
ситету Михайла Михайленка та Олек-
сандра Турчина. Студентські активи 
гуртожитків жваво відгукнулися на цю 
ініціативу. Були проведені попередні 
відбори гравців у збірні коман-
ди гуртожитків. Студенти дуже 
серйозно підійшли до втілення 
ідеї в життя. До змагань піді-
йшли команди гуртожитків № 
1, 3, 4. Була проведена відповід-
на робота серед вболівальників 
на підтримку команд. Старо-
ста п’ятого поверху гуртожит-
ку №3 історико-юридичного 
факультету Яна Борисюк ви-
готовила самотужки плакат на 
підтримку рідної команди, а 
також привела з собою значну 
кількість вболівальників за свій 
гуртожиток. Потрібно відзна-
чити активність вболівальників 
гуртожитку №1, які жваво під-
тримували власну команду, на-
магались від них не відставати і 
вболівальники гуртожитку №4. 

Турнір проходив в екс-
тремальних умовах. Сонячна 
погода змінювалася сильним  
дощем, але це не стало пере-
шкодою для футболістів. Дощ 
хіба що трішки злякав вболі-
вальників команд, але й ті не 
пішли додому, а лише похова-
лися під дерева і звідти підтри-

мували своїх улюбленців. 
Матчі проходили в гострій 
безкомпромісній боротьбі, 
адже кожна з команд не хо-
тіла поступатися жодним 
клаптиком поля. 

У першому матчі жереб-
кування звело команди гур-
тожитків №3 та №4. Саме 
на цей матч перепали всі не-
гаразди погоди, поле стало 
дуже в’язким і гра ускладни-
лась, але все ж таки ваги тере-
зів у другому таймі схилились 
на бік настирли-

вих гравців третього гурто-
житку, і вони забили такий 
важливий для них вирі-
шальний і переможний гол. 
Відпочивши десять хвилин 
цій команді потрібно було 
грати із свіжою і повною 
сил командою гуртожитку 
№1. Нова команда про-
явила бійцівські і високо 

Церемонія нагородження

Команда-переможець

професійні футбольні якості. Боротьба 
точилася на кожному клаптику поля. Ви-
дно було зразу неозброєним оком, що ці 
хлопці займаються у вільний від занять 
час тренуваннями з цього виду спор-
ту. Високий дриблінг, який показала ця 
команда, заслуговував на неодноразові 
оплески і овації глядачів. Основний час 
завершився бойовою нічиєю, і для ви-
значення переможця була пробита серія 
пенальті. У цій захоплюючій і видовищ-
ній лотереї перемогла команда гуртожит-
ку №3.

В останньому етапі боротьби за при-

зові місця зустрілися футболісти гур-
тожитків №4 та №1. У цікавій  видо-
вищній грі з рахунком 2:1 верх взяли 
гравці гуртожитку №4. 

Отже переможцем турніру стала 
команда гуртожитку №3. Футболісти 
гуртожитків №4 і №1 зайняли друге 
і третє місце відповідно. На нагоро-
дженні, вручаючи кубок і грамоту 
переможців турніру капітану фут-
больної команди №3 Котляру Сергію, 
проректор з навчально-методичної ро-
боти доцент Самойленко О. Г. висло-
вив побажання, що цей турнір стане 

традиційним, буде сприяти зміцненню 
здоров’я  та популяризації цієї гри се-
ред студентів гуртожитків університе-
ту. Учасники турніру щиро подякували 
начальнику соціально-гуманітарного 
відділу Зінченку С. В. та проректору 
з навчально-методичної роботи Само-
йленку О. Г. за активну підтримку і до-
помогу в процесі організації та прове-
денні турніру. Сподіваємося, що надалі 
турнір із футболу між гуртожитками 
буде проходити при більшій активності 
вболівальників команд.

Олександр Турчин, фахівець 
соціально-гуманітарного відділу


