
Гоголівський вуз запрошує 

Шановні старшокласники! 

Ви знаходитеся на порозі першого 

серйозного вибору – майбутньої професії, 

яка багато в чому визначить ваш 

подальший життєвий шлях. І важливу 

роль у цьому відіграє той навчальний 

заклад, який ви оберете для здобуття 

професійної освіти. Кожен з вас прагне 

зробити правильний вибір, щоб потім не 

розчаруватися в ньому. Кожен з вас мріє 

отримати диплом і знайти гарну роботу. 

Як же визначитися з навчальним 

закладом так, щоб потім не витрачати 

безцільно час і гроші, не переводитися в інший вуз? Перш за все, ви повинні чітко усвідомлювати, 

які знання ви хочете отримати, як і де надалі їх будете використовувати, а потім шукати той 

навчальний заклад, який здійснює підготовку за даними напрямками. Якщо ви будете володіти 

повною інформацією про обраний навчальний заклад, то ви зможете зробити правильний вибір. 

Недарма кажуть, що той, хто володіє інформацією, володіє світом. 

Ми спробуємо вам трішки у цьому допомогти. Ви тримаєте в руках газету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, яка була спеціально створена для того, щоб 

донести до абітурієнтів усю можливу інформацію про наш навчальний заклад. 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя відомий далеко за межами 

країни своїми освітніми, науковими і культурними традиціями. Заснований у 1805 р. на кошти 

братів Олександра та Іллі Безбородьків, відкритий у 1820 р., він формувався за зразком 

європейських вищих навчальних закладів того часу.  

Гімназія вищих наук князя Безбородька – гуманітарний навчальний заклад, у якому учні 

отримували енциклопедичні знання. Тут вивчали Закон Божий, російську, латинську, німецьку, 

грецьку, французьку мови, історію, географію, фізико-математичні науки, креслення, військові 

дисципліни, а також танці та малювання.  

У 1832 році  Гімназію було реорганізовано у Фізико-математичний ліцей, де на базі 

середньої освіти здійснювали підготовку математиків та артилеристів. Але вже 1840 року ліцей у 

зв’язку з вимогами часу змінив профіль підготовки: у ньому стали готувати юристів. Юридичний 

ліцей проіснував до 1875 року. 

1875 року навчальний заклад черговий раз змінює профіль підготовки: тепер це Історико-

філологічний інститут, оскільки виникла потреба у викладачах класичних мов та російської мови і 

словесності, історії для гімназій.  

З 1919 року по 1933 рік вуз існує як Інститут народної освіти, а з 1933 року – Ніжинський 

педагогічний інститут, який проіснував до 1998 року. У 1939 році Указом Президії Верховної ради 

СРСР за значні успіхи в підготовці педагогічних кадрів та з нагоди 130-річчя письменника інститут 

присвоєно ім’я Миколи Васильовича Гоголя.  



За видатні заслуги в підготовці педагогічних кадрів інститут у 1970 році був нагороджений 

орденом Трудового Червоного Прапора. Це єдиний в Україні педагогічний вуз, відзначений цією 

нагородою. 

Професорсько-викладацький колектив Ніжинської вищої школи завжди відзначався 

творчими підходами до побудови навчально-виховного процесу, новаторськими ідеями, 

навчальний заклад розвивався, відкривалися нові спеціальності, спеціалізації, кафедри. Тому 4 

вересня 1998 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про створення Ніжинського 

державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя». А з 2004 року Гоголівський вуз став 

класичним університетом.  

У Ніжинській вищій школі, за час її існування, було підготовлено більше 60 тисяч 

спеціалістів: педагогів, юристів, інженерів тощо. Саме тут отримали освіту багато відомих 

представників науки і культури. Серед них письменник-класик Микола Гоголь, ім’я якого 

університет з гордістю носить ось уже більше сімдесяти років, Є.Гребінка, Л.Глібов, В.Забіла, 

Н.Кукольник, О.Афанасьєв-Чужбинський, пізніше – Ю.Збанацький, Є.Гуцало та інші. 

 Ніжинський державний університет це – сучасний навчальний заклад – класичний 

університет, який має сім факультетів, де навчається понад 6 тис. студентів денної та заочної 

форми навчання, яких навчає 367 викладачів, з них: 18 професорів та докторів наук, 157 доцентів 

та кандидатів наук, ще 14 чоловік захистили кандидатські дисертації. 

Ніжинська вища школа радо запрошує до своїх стін, і можливо саме ви поповните плеяду 

відомих випускників, які несуть славу нашому навчальному закладу по всьому світу! 

Професор Олександр Бойко,  

ректор університету 



Малиновий передзвін філологічного 

Білий лебідь мій… Вже буланий 

   копитами дзвонить. 

Я від тебе у вирій беру і науку, й тепло. 

Перед світлим обличчям твоїм посхилялися 

   крони 

І дванадцять колон твоє мудре леліють чоло. 

Цими поетичними рядками випускник філологічного факультету, а нині відомий на 

Чернігівщині журналіст Михайло Москаленко передав усю ту повагу й любов, яку відчувають 

випускники Гоголівського університету до свого вузу. Знана в Україні філологічна школа, яка 

сформувалася протягом усього двохсотлітнього існування вузу й на сьогодні займає чільне місце в 

підготовці фахівців-філологів. 

 

Філологічній освіті в Ніжинській вищій школі завжди приділяли велику увагу. Більше 

половини годин у навчальному плані Гімназії вищих наук імені князя Безбородька було віддано 

філологічним дисциплінам: вивчали російську, німецьку, французьку, грецьку мови, зубрили 

латину. Саме дякуючи ґрунтовній філологічній підготовці і з’явилася ціла когорта відомих 

письменників того часу: Микола Гоголь, Нестор Кукольник, Євген Гребінка, Віктор Забіла, Яков де 

Бальмен, Микола Прокопович та інші. Філологічні традиції продовжились і після реформування 

навчального закладу (у математичному та юридичному ліцеї). 

Свідченням цього є розквіт письменницького таланту Олександра Афанасьєва-

Чужбинського, братів Семеновських, Миколи Гербеля, Леоніда Глібова, Франтішека Богушевича, 

Миколи Макарова та ще низки менш відомих літераторів та журналістів. 

Але професійно здобувати філологічну освіту в Гоголівському університеті почали з вересня 

1875 року, коли в Ніжині замість Юридичного ліцею був відкритий Історико-філологічний інститут. 

Таких навчальних закладів на всю Російську імперію було лише два – у Санкт-Петербурзі та Ніжині. 



А тому багато молодих учених із провідних вузів держави приїздили до Інституту, щоб отримати 

добру практику й звання професора. Так формувалася Ніжинська філологічна школа.  

Серед її фундаторів академіки М.О.Лавровський, П.В.Нікітін, М.Н.Сперанський, члени-

кореспонденти Імператорської Академії наук Р.Ф.Брандт, А.С.Будилович, Г.А.Ільїнський, 

В.І.Рязанов та ще багато відомих у філологічній науці імен. 

З того часу і веде свій родовід філологічний факультет. Ось уже сто тридцять п’ять років. Це 

один із найстаріших факультетів в Україні. А тому, щоб лише перелічити його славних вихованців 

обсягу газетної статті замало, потрібна книга. А щоб хоч коротко розповісти про долю кожного з 

них необхідне багатотомне видання. Лише одних письменників у минулому столітті підготував 

факультет більше сімдесяти. Світові відомі імена Юрія Збанацького, Євгена Гуцала, Бориса Левіна, 

Володимира Полторацького, Ольги Мак, Леоніда Полтави, Івана Кошелівця, Леоніда Горлача і цей 

перелік можна продовжувати. А скільки вчених, журналістів, державних діячів, акторів?! 

Отож підґрунтям нашого факультету є висока фахова підготовка, збереження славних 

наукових мистецьких традицій та постійний новаторський пошук форм самовираження 

студентських обдарувань. 

Сьогодні на факультеті здобуває освіту 550 студентів денної форми навчання та 230 

студентів заочної форми навчання. На п’яти наукових кафедрах працює 54 викладачі та 

співробітники.  

77% викладацького складу факультету доктори та кандидати наук, професори та доценти. 

Науковий рівень забезпечення процесу викладання досить високий. 

Ставши студентом нашого факультету можна отримати освітньо-кваліфікаційний ступінь 

бакалавра, спеціаліста, магістра філологічної освіти. На факультеті діє аспірантура з трьох 

спеціальностей. 

Плідно співпрацює факультет із обласним та міським ліцеями, Прилуцьким гуманітарним 

коледжем. Так вихованці цих навчальних закладів Оксана Капленко, Алла Василенко, Катерина 

Ісаєнко, Наталія Голуб, Ірина Скрипка, Антоніна Аніщук, закінчивши наш факультет, успішно 

захистили кандидатські дисертації і працюють викладачами рідного вузу. 

Базова філологічна освіта є добрим підґрунтям для отримання багатьох професій. Лише за 

роки незалежності України до Національної спілки письменників прийнято більше двадцяти 

вихованців філологічного факультету. Це переможці міжнародних літературних конкурсів 

видавництва «Смолоскип» та «Гранослов» Анатолій Дністровий, Анна Малігон, Тетяна Винник, 

вихованка літературної студії факультету Оксана Степаненко та інші. 

Літературна студія Ніжинського університету одна із найстаріших в Україні. Їй вже майже 

сто років. Сотні молодих юнаків та дівчат пройшли через її горнило і на все життя зберегли любов 

до художнього слова. Керівниками її були відомі письменники і науковці Микола Сайко, Лесь 

Гомін, Дмитро Наливайко, Павло Сердюк, Олександр Астаф’єв. Нині студією керує поет Олександр 

Гадзінський.  

Сотні вихованців філологічного факультету стали журналістами. Лише за останнє 

десятиліття до Національної спілки журналістів України прийнято сімдесят два вихованці 

факультету. Філологічний факультет пишається своїми вихованцями Заслуженими журналістами 



України Віталієм Пригоровським, Петром Громовим, Володимиром Сапоном, Олексієм 

Несторенком, Олександром Безпалим і цей перелік можна продовжувати. 

Добре відомі читачеві імена журналістів обласних молодіжних газет Андрія Димича, Аліни 

Селюк, Марини Забіян. Вони також вихованці факультету. 

Щоденно у програмах обласного радіо ми чуємо голоси радіожурналістів Валентини 

Громової та Віктора Попка. Багато вихованців філологічного працюють у місцевих 

телерадіокомпаніях. 

Загін тележурналістів також чисельний. Наші вихованці працюють на Першому 

національному каналі (Олександр Пилипець, шеф-редактор програми «Народна платформа» та 

інших); на «Інтері» (Вікторія Найдьонова, літературний редактор новин), є наші вихованці і в 

студіях каналів «1 + 1», ICTV, «Київ». Щоденно на екранах телевізорів у програмах Чернігівської 

обласної телерадіокомпанії ми зустрічаємося із тележурналістами Тетяною Миргородською, 

Олексієм Масловим, Ольгою Конопацькою. Вони часті гості і на рідному факультеті. 

Великий гурт вихованців факультету працює літературними редакторами та коректорами в 

засобах масової інформації. У столичних видавництвах працюють магістри Тетяна Загній та Оксана 

Левченко, а ще чисельний загін літературних редакторів та коректорів працює в обласних та 

регіональних виданнях. Усі вони вихованці спеціальності «Українська мова і література та 

редагування освітніх видань».  

В університеті також діє центр суміжних професій, у якому студенти можуть отримати 

додаток до диплома зі спеціальності «журналістика». 

Гарна філологічна підготовка необхідна і державним службовцям, Є наші вихованці і в 

апараті Кабінету Міністрів України (Сергій Самойленко) і у Секретаріаті Верховної Ради (Леся 

Нестеренко), і в столичній держадміністрації ( Анна Хамітова та Світлана Ромазан). До речі, дві 

останні закінчили факультет за спеціальністю «Українська мова і література та англійська мова», 

пройшли стажування за кордоном, витримали відбірковий конкурс. Багато наших вихованців 

працює в обласних, міських, районних адміністраціях, секретарями міських та селищних рад. 

Вихованці спеціальності «Українська мова і література та художня культура» мають 

ґрунтову підготовку не лише із філологічних дисциплін, вони вивчають історію театру, 

фольклористику, слухають спецкурси із історії мистецтва, архітектури, історії кіно. Ці знання 

допомагають їм у виборі професії. 

Науковими працівниками та екскурсоводами наші вихованці працюють у столичних 

літературних музеях Тараса Шевченка та Павла Тичини, музеї архітектури і побуту в селищі 

Пирогово, у музеї Великої Вітчизняної війни, у музейних комплексах Батурина, Качанівки, Софіївки, 

Чернігова і цей перелік можна продовжувати. 

Суттєву допомогу в підготовці фахівців такого рівня надає музейний комплекс Ніжинського 

університету, картинна галерея, студентський театр, фольклорний колектив «Калинонька», який 

ось вже сорок років діє на факультеті. Нині ним керує Вадим Полянський. 

Факультет має славні наукові та історичні традиції вивчення російської філології. Протягом 

усього двохсотрічного існування вузу вона вивчалася вихованцями. Сьогодні випускники 



спеціальності «Мова і література (російська, англійська)» працюють у Німеччині, Польщі, Австрії, 

Російській Федерації, Білорусії, Казахстані, Узбекистані, Молдові. 

Чотири роки тому факультет розпочав підготовку фахівців зі спеціальності «Переклад (з 

російської)». Це не педагогічна спеціальність. У дипломах випускників буде запис «Бакалавр 

філології. Перекладач». Цього року розпочато процес акредитації спеціальності та її ліцензування 

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». 

Факультет має добру матеріальну базу: навчально-методичний центр, два комп’ютерні 

класи, читальний зал, іменні аудиторії Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Леоніда Глібова, поетів-

романтиків, Євгена Гуцала; гуртожиток №2 на триста п’ять осіб. Усі іногородні студенти 

забезпечені гуртожитком. 

Студентське життя на факультеті цікаве й різноманітне. Маємо гарні КВНівські традиції, 

працює театральна студія, літстудія, самодіяльний колектив. 

І, зрештою, про головне. Якими б професіями не опановували студенти-філологи після 

закінчення вузу головною для них лишається базова – УЧИТЕЛЬ. Саме ця професія найбільше 

шанована у народі. Бо із серця вчителя виростають і вчені, і бізнесмени, і космонавти, і державні 

діячі. 

Філологічний факультет пишається своїми вихованцями. За весь період свого існування він 

виховав понад десять тисяч вчителів-словесників. Серед них Герой соціалістичної праці, учитель 

української мови Є.Касьяненко, більше як п’ятдесят заслужених учителів України, сотні вчителів-

методистів, відмінників освіти України. 

Це вони щоденно стають до учительського столу й дарують своїм вихованцям міцні знання 

та щедру любов. Це вони формують майбутнє України… 

Свій кращий роман про вчительську долю вихованець факультету письменник Юрій 

Збанацький назвав «Малиновий дзвін». Тож хай цей «малиновий дзвін» пролунає для 

старшокласників, які скоро поповнять нові лави студентів-філологів. 

Олександр Забарний, декан філологічного факультету, член Національної спілки 

журналістів України 



Історико-юридичний факультет 

Якщо запитати будь-якого студента нашого вузу, який факультет найкращий, кожен з них 

відповість: той, на якому він навчається. У тому, що найкращий у Ніжинському університеті 

історико-юридичний факультет, впевнені його студенти. І у них є для того вагомі підстави. 

Історична освіта і наука у Ніжинській вищій школі має глибокі і славетні традиції. Із самого 

початку Ніжинська вища школа мала класичне гуманітарне спрямування з поглибленим 

вивченням історичних дисциплін. Протягом тривалого часу – з 1875 по 1920 рр. вона діяла як 

історико-філологічний інститут, у якому в 1882 р. було відкрите історичне відділення. У 1990 р. 

керівники та викладачі Ніжинського педінституту ім.М.В.Гоголя добилися відновлення історичної 

освіти – спочатку у вигляді спеціалізації, а у 1992 р. – і спеціальності «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія» на історико-філологічному факультеті. Історико-правознавчий (нині 

історико-юридичний) факультет як окремий структурний підрозділ університету почав свою 

діяльність у 1998 році. На той час він об’єднував дві кафедри – кафедру історії України та 

правознавства та кафедру всесвітньої історії. Нині у структурі факультету чотири кафедри – 

кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра права та методики викладання 

історико-правознавчих дисциплін, кафедра філософії та соціології. Викладачі цих кафедр 

забезпечують викладання дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки на всіх 

факультетах 

університету, а також 

фахових дисциплін на 

історико-юридичному 

факультеті. 

Навчання на 

історико-юридичному 

факультеті – це 

можливість отримати 

ґрунтовну, якісну освіту, 

вивчити цікаві 

дисципліни історичного 

та юридичного циклів. Ці 

знання дають 

можливість 

осмислювати та 

аналізувати сучасні 

суспільні процеси, явища 

та тенденції світової політики. Окрім комплексу нормативних фахових дисциплін (курси історії 

України, стародавнього світу, середніх віків, нової та новітньої історії зарубіжних країн) історичний 

світогляд студентів формують такі актуальні навчальні курси як археологія, історичне краєзнавство, 

історія міжнародних відносин та ін. Студенти, які обрали в якості спеціалізації правознавство 

вивчають повний цикл юридичних дисциплін, що дозволяє їм у подальшому здобути класичну 

юридичну освіту або обіймати посади, пов’язані з виконанням правоохоронних або правозахисних 

функцій.  

Навчальний процес на історико-юридичному факультеті забезпечує досвідчений 

професорсько-викладацький колектив. Серед наших викладачів 9 докторів наук, у тому числі 



відомі у світі історики-науковці В.М.Ричка, В.І.Марочко, Л.В.Таран, В.І.Яровий, В.А.Рубель та 12 

кандидатів наук. Питома вага викладачів зі ступенями і вченими званнями складає 57 %.  

Серед викладачів факультету є відмінники освіти України доценти Є.М.Страшко, 

О.В.Ростовська, О.Ю.Москаленко, О.Г.Самойленко. Професор О.Д.Бойко нагороджений медаллю 

АПН України К.Д.Ушинського, доцент Л.М.Мицик – медаллю МОН України.“Петро Могила”.  

На факультеті працює ректор університету, завідувач кафедри історії України професор, 

доктор політичних наук О.Д.Бойко, який є автором цілого ряду відомих наукових монографій з 

новітньої історії України. Неймовірною популярністю серед викладачів, студентів, абітурієнтів 

користується його підручник «Історія України», який після першого видання 1999 року 

неодноразово перевидавався.  

Історико-юридичний факультет має широкі міжнародні зв’язки з університетами Росії, 

Білорусі, Польщі, Канади, США. Так, у практику факультету входять закордонні стажування в 

рамках міжнародних наукових та науково-педагогічних проектів. У 1999 р. декан факультету, 

доцент кафедри всесвітньої історії Л.М.Мицик проходила стажування в університеті Квінз (Канада), 

в 2000 р. – у Центрально-Європейському університеті (Угорщина), у 2002-2003 рр. – в університеті 

штату Айова та Американській Федерації Викладачів, Вашингтон (США), у 2008 р. – в університеті 

штату Небраска-Лінкольн (США). У 2008 р. доценти кафедри всесвітньої історії О.Г.Самойленко та 

Ю.М.Давиденко пройшли наукове стажування у Варшавському університеті (Польща). 

Особливою сторінкою навчання студентів історико-юридичного факультету є археологічна, 

музейно-архівна, історико-краєзнавча та педагогічна практики. Студенти, які обрали педагогічну 

спеціальність, проходять практику в літніх оздоровчих таборах. Дані практики дають можливість 

студентам на власному досвіді апробувати теоретичні знання, отримані на заняттях. 

Історико-юридичний факультет має потужну навчально-методичну базу. На факультеті 

працюють два спеціалізованих навчально-методичних кабінети, оснащені персональними 

комп’ютерами, які об’єднані в єдину локальну мережу факультету, а також мають вихід у мережу 

Інтернет. Навчально-методичний кабінет нараховує понад тисячу примірників навчально-

методичної літератури з історії та методики її викладання.  

Важливе місце в житті студентства займає позанавчальна діяльність. На факультеті працює 

історичний науково-дискусійний клуб, творчі колективи художньої самодіяльності, проводяться 

конкурси, загальнофакультетські свята, що стали традицією – День факультету, Посвята 

першокурсників у студенти, «Нумо, першокурснику!», «Екватор», Свято останнього дзвоника. 

Студенти факультету є учасниками та переможцями багатьох університетських спортивних змагань 

з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, спартакіад. Уболіває за інтереси студентів 

студентська рада факультету, яка є ініціатором цікавих та корисних справ. 

Загалом якість підготовки спеціалістів забезпечує досить високий рівень 

конкурентноздатності випускників факультету. Частка випускників, які отримали направлення на 

роботу в системі освіти чи державних установах і працюють на посадах, що відповідають 

кваліфікаційним вимогам, становить понад 80%. На випускників НДУ за спеціальністю «Історія» 

(спеціалізація «правознавство») існує попит у сфері освіти, правоохоронних органах, засобах 

масової інформації, органах державного управління, громадських організаціях тощо. Випускники 

спеціальності «Історія» мають перспективу працювати на посадах керівників підприємств, установ 

та організацій; викладачів вищих та середніх навчальних закладів; професіоналів у галузі навчання, 



у сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм а також 

професіоналів у галузі філософії, історії та політології.  

Закінчивши історико-юридичний факультет, його випускники мають всі можливості 

реалізувати свої здібності та плани у майбутньому самостійному житті, адже у них для цього є 

серйозне підґрунтя – підготовка, отримана під час навчання на історико-юридичному факультеті 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.  

Лариса Мицик, декан історико-юридичного факультету 

 

Факультет іноземних мов 

Факультет іноземних мов сьогодні – це понад 600 студентів денної форми навчання, 300 

студентів заочної форми навчання, які вивчають англійську, німецьку та французьку мови. Це 5 

кафедр, на яких працюють 97 викладачів, серед яких 5 докторів та професорів, 20 доцентів та 

кандидатів наук. Це 14 співробітників деканату, навчальної лабораторії, навчально-методичного 

кабінету та кафедр. Це наукова лабораторія комп’ютерних технологій навчання іноземних мов, 

Центр порівняльних педагогічних досліджень, «Транслятор» – об’єднання тих, хто займається 

перекладом художніх творів, наукові секції з іноземної філології та прикладної лінгвістики, 

студентська організація, об’єднання за інтересами, клуби, колективи художньої самодіяльності. Це 

потужний колектив, який підтримує та розвиває традиції вітчизняної методики навчання 

іноземних мов, відпрацьовує сучасні підходи до її модернізації, сприяє впровадженню передових 

ідей зарубіжного досвіду. 

Підготовку вчителів англійської мови в нашому університеті було розпочато у 1949 році. 

Подібні факультети було відкрито у той час у Горлівці, Вінниці та Житомирі.  

На підготовку вчителів за двома спеціальностями колектив перейшов у 1983 році, з 1988 

року відкрито відділення німецької мови, а з 1999 року започатковано викладання французької 

мови для майбутніх вчителів. 

За час існування факультету підготовлено близько 4 тисяч вчителів англійської мови та 500 

вчителів німецької мови.  

Аналізуючи 

становлення та розвиток 

факультету, його здобутки, 

маємо відзначити що 

запорукою успіху є його 

традиції та люди, 

інтелігентні, компетентні та 

відповідальні.  

Філологічний напрям 

діяльності очолює доктор 

філологічних наук, 

випускник факультету 1981 

року Потапенко С.І., який 



досліджує лінгвокогнітивний та мотиваційний аспекти сучасного англомовного медіа-дискурсу, є 

наставником молодих викладачів, розробником дискурсивної технології навчання практичної 

граматики. Філологічний напрям – це й перекладацькі традиції факультету, започатковані 

Жомніром О.В. (перекладач Шекспіра, Мільтона, Емілі Дікінсон на українську мову) та продовжені 

доцентами Роліком А.В., Харитоновим І.К. та їх учнями. 

Методичний напрям, який пов’язано з Вербою Г.В., Близнюком О.І., Чекаль Г.С., Пановою 

Л.С., Жилко Н.М. представлено в навчальних посібниках з граматики англійської мови, 

комп’ютерних технологіях навчання іноземних мов, таблицях з країнознавства Великої Британії, 

США, Канади. Сучасні підходи до навчання німецької як другої іноземної мови в загальноосвітніх 

закладах знайшли своє відображення в підручниках викладачів кафедри німецької мови доцента 

Палія О.А. та Сидоренко М.М. 

Досвід міжнародної співпраці, розширення зв’язків із зарубіжними 

партнерами дозволили виконати дослідження із порівняння підходів до 

підготовки вчителя в різних освітніх системах: Тезікова С.В., Чувакова Т.Г., 

Нагач М.В., Удовиченко Н.К., Кучер Ю.А., Павлюк С.В. та ін. У 80-х перші 

делегації студентів із інших країн відвідали Ніжин – сьогодні ми 

пишаємося результатами міжнародних проектів щодо підготовки вчителя 

(1998), розвитку мовленнєвих вмінь студентів в умовах програми з 

Корпусом Миру США (1999 – 2004), впровадження інформаційних 

технологій в освіту (2000-2003, 2008). Факультет постійно підтримує 

зв’язки з Британською Радою, Інститутом Гьоте, Французьким культурним 

центром, видавництвами навчальної літератури Великої Британії, Німеччини, Франції. 

Багато можна сказати й про наступність виховних традицій на факультеті: драматичні студії, 

дискусійні клуби, колективи художньої самодіяльності, програма «Мова та культура» в таборі 

Лісове озеро, заходи «Нумо першокурсник», «Останній дзвоник», «Різдво в країнах світу», 

«Екватор» та інші. Усе це – поєднання зусиль студентів та викладачів. 

Матеріальна база факультету – це комп’ютерні та мультимедійні класи, супутниковий 

зв’язок, Інтернет, що є умовою для ефективного навчання іноземних мов через спілкування 

викладачів та студентів не лише в реальних аудиторіях університету, а й у віртуальному 

навчальному середовищі. 

Випускники факультету працюють в закладах освіти, науки, у видавництвах, на державній 

та адміністративній роботі, у громадських та релігійних організаціях, курсах навчання іноземних 

мов у нашій країні та закордоном, на підприємствах, у бізнесі. Вони також мають можливість 

здобувати другу вищу освіту, виконувати наукові дослідження в навчальних закладах України, 

США, Німеччини, Франції. 

Ми підтримуємо зв’язки з нашими випускниками – майстрами педагогічної та 

перекладацької справи, цікавими співрозмовниками, авторами експериментів та інновацій. Саме в 

такій співпраці збагачується теорія, розвивається практика, продовжуються традиції.  

Світлана Тезікова, декан факультету іноземних мов, випускниця 1981 року 



Природничо-географічний факультет 

Природничо-географічний факультет розпочав свою історію з 1933 р. і на сьогодні може 

пишатися значними науковими традиціями та здобутками  

Факультет готує фахівців за такими спеціальностями: 

Денна форма  

1. «Біологія і хімія»: вчитель біології (бакалавр); біолог, вчитель біології, хімії та екології 

(спеціаліст); біолог, викладач біології (магістр). 

2. «Географія і біологія»: вчитель географії (бакалавр); географ, вчитель географії, біології та 

економіки (спеціаліст); географ, викладач географії (магістр). 

3. «Географія і краєзнавчо-туристична робота»: вчитель географії (бакалавр); географ, вчитель 

географії та економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи (спеціаліст); географ, викладач 

географії (магістр). 

4. «Хімія і інформатика»: вчитель хімії (бакалавр); хімік, вчитель хімії та екології, вчитель 

інформатики (спеціаліст); хімік, викладач хімії (магістр). 

5. Планується відкриття нової спеціальності «Біологія і практична психологія». 

Заочна форма:  

6. «Біологія», «Географія» для бакалавра – вчитель біології, вчитель географії (відповідно); для 

спеціаліста – біолог, вчитель біології та екології; географ, вчитель географії та економіки 

(відповідно). 

Терміни навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік (на базі бакалавра), магістр – 1 рік (на 

базі бакалавра або спеціаліста). 

На факультеті функціонують навчальні лабораторії, навчально-методичний кабінет, 
комп’ютерні класи, оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням з доступом до всесвітньої 

мережі Internet. 

У навчальному процесі 
використовуються ботанічний, 

зоологічний та мінералогічний музеї, 

навчально-дослідна агробіостанція, 

біологічний стаціонар. Біостаціонар 

розташований на березі 

мальовничого озера Трубин у заплаві 

р. Десни (с. Ядути Борзнянського 

району), що є пам’яткою природи 

державного значення з прилеглими 

лісовими та болотяними урочищами. 

Невід’ємним компонентом 

навчання на факультеті є проведення 

навчально-польових практик, під час 
проходження яких студенти зможуть 

побувати в багатьох куточках 

України, побачити чудові краєвиди, 



підкорити найвищі вершини Криму та Карпат. 

Велика увага приділяється також 

науковій роботі студентів. Особливе 

місце в цьому посідають наукові 
школи: орнітологічна та 

ентомологічна під керівництвом 

заслуженого діяча науки і техніки 

України професора Марисової І.В.; 

науково-дослідна лабораторія, з 

проблеми синтезу фізіологічно-

активних речовин для потреб 

сільського господарства, присадок до 

палива тощо – керівник професор 

Суховєєв В.В. Вихованці цих шкіл – 
нині доктори й кандидати наук – 

активно працюють не тільки в Україні, але і за кордоном. 

Активним вивченням проблеми професійної підготовки вчителів географії займається професор 

Криловець М.Г.  

На факультеті функціонують студентські туристсько-краєзнавчі клуби «Ірбіс» та «Едельвейс». 

Маршрути туристичних груп пролягають різними куточками України та близького зарубіжжя і 

відіграють велику роль у вихованні молоді.  

Можливі сфери працевлаштування  

Випускники факультету продовжують навчання в аспірантурах провідних науково-дослідних 

інститутів Національної Академії Наук України. 

Навчальні дисципліни, які вивчаються, дають можливість майбутнім випускникам 

працевлаштуватися як у навчальних закладах, науково-дослідних лабораторіях, так і в туристичних 

фірмах, агенціях або організувати власний туристичний бізнес. Випускники факультету можуть 

працювати в різних сферах виробництва, управління, підприємництва та бізнесу, що мають 

відношення до використання та охорони природних ресурсів; бути експертами-аналітиками 

промислових лабораторій, розробниками прикладного програмного забезпечення, спеціалістами 

з автоматизованого контролю якості. 

Якщо ви захоплюєтеся географією, біологією, хімією, любите подорожувати, пізнавати 

навколишній світ та експериментувати, вступайте на природничо-географічний факультет! 

Людмила Кузьменко, заступник декана природничо-географічного факультету 



Фізико-математичний факультет 
Фізико-математичний факультет – один з найстаріших у Ніжинський вищій школі. Його 

літопис починається з 1832 р., коли на базі колишньої Гімназії вищих наук було створено Фізико-
математичний ліцей князя Безбородька.  

Однією з важливих передумов 
успішної підготовки майбутніх 
фахівців з математики, фізики, 
інформатики та економіки є 
кадрове забезпечення навчально-
виховного процесу. Сьогодні 

професорсько-викладацький 
колектив факультету має у 
своєму складі близько 60% 
докторів і кандидатів наук.  

Виходячи з реальних потреб 
Чернігівського регіону 
факультет готує спеціалістів з 
таких галузей знань, 
спеціальностей та спеціалізацій: 
математика (математика та 
фізика; математика та 
інформатика; математика та 

основи економіки), прикладна фізика, інформатика 
Для забезпечення навчального процесу та виконання наукових досліджень на факультеті 

функціонують три профільні наукові лабораторії та студентська наукова лабораторія, шість 
комп’ютерних класів, 18 навчальних лабораторій та кабінетів, 3 обладнані мультимедійною 
апаратурою аудиторії, обсерваторія. 

За останні роки на факультеті щорічно навчається близько 400 студентів. Підготовка майбутніх 
фахівців здійснюється на базі кафедр вищої математики, прикладної математики та інформатики, 
фізики. 

Студенти залучаються до науково-дослідної роботи, виступають з доповідями на щорічних 
студентських наукових конференціях в університеті, а також на всеукраїнських та міжнародних 
конференціях. Результати наукових досліджень студентів друкуються в періодичних наукових 
виданнях. Щороку кілька випускників вступають до аспірантури. 

Реалії сучасного життя надають випускникам фізико-математичного факультету, які набули 
вміння застосовувати на практиці, інформаційні технології, якнайширші можливості. Так, 
випускники спеціальності «Інформатика» готуються для професійної роботи на підприємствах, 
установах та в організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, торгівельної, оборонної, 
освітянської, дослідницької діяльностей різних форм власності та типів господарювання в різних 
галузях промислового виробництва, торгівлі, в банківсько-фінансовій системі, в наукових та 
навчальних закладах. 

Спеціаліст з інформатики здатний виконувати таку професійну роботу: професіонал у галузі 
комп’ютеризації; розробник комп’ютерних програм; науковий співробітник (програмування); 
професіонал у галузі програмування; аналітик з комп’ютерних систем; науковий співробітник 
(обчислювальні системи); професіонал у галузі обчислювальних систем; математик. 

Це дозволяє нашим випускникам працювати аналітиками планово-економічних і фінансових 
відділів, адміністраторами баз даних, інженерами з програмного забезпечення, фахівцями з систем 
захисту інформації, розробниками обчислювальних систем, тощо. 

Випускники цієї спеціальності можуть працювати в: банках, на біржах, фінансових, 
інвестиційних та пенсійних фондах, страхових компаніях, фінансових підрозділах підприємств 
усіх форм власності, сферах оподаткування та управління, сферах торгівельно-посередницької 
діяльності, виробництва товарів, контролю та митної служби, контрольно-ревізійних установах 
центральних і місцевих органів влади та управління, промислових підприємствах, проектних 
організаціях, лабораторіях, наукових закладах. 

Випускники спеціальності «Прикладна фізика» підготовлені до роботи в системі Міністерства з 
надзвичайних ситуацій, Міністерства екології, Міністерства охорони навколишнього середовища, 



Міністерства оборони, Міністерства промполітики, Міністерства охорони здоров’я, в НДІ 
Національної Академії наук України та НДІ Міністерства освіти і науки України. 

Спеціаліст з прикладної фізики здатний виконувати таку професійну роботу: працювати в 
складі сил єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного і природного характеру; вести науково-технічну та ділову документацію, вміти 
оформляти та захищати технічні завдання та проведення досліджень з проектів нових наукових 
програм; вміти застосовувати стандартизовані методи проведення фізико-технічної експертизи та 
випробовувань фізичних процесів у складних технічних системах; застосовувати на практиці 
принципи і методи діагностики та контролю продукції; здійснювати патентний пошук, реферувати 
та аналізувати вітчизняну та закордонну наукову літературу; організовувати та проводити 
експертні випробовування. 

Випускники спеціальності «Прикладна фізика» можуть працювати: на митницях; в експертних 
установах призначених для забезпечення контролю за якістю продукції та сертифікації виробів 
електронної техніки, паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, товарів широкого 
вжитку, продуктів харчової промисловості та ін.; маркетологами в галузі виробництва та збуту 
електронної та комп’ютерної апаратури як контролюючого так і побутового призначення; в 
підрозділах МЧС різного рівня; в новітніх медичних установах, де використовується сучасне 
медичне обладнання; у центральних та регіональних підрозділах Міністерства охорони 
навколишнього середовища і т. д. 

Випускники спеціальності «Математика» підготовлені в першу чергу, до роботи в системі 
Міністерства освіти і науки України в галузі психолого-педагогічної та дослідницької діяльності в 
закладах і установах освіти та в дослідницьких та науково-методичних установах. Вони здатні 
виконувати таку професійну роботу: професіонал-статистик; науковий співробітник (статистика); 
математик; викладач університету (або ВНЗ іншого типу); професіонал у галузі навчання; 
викладач середнього навчального закладу; викладач професійного навчально-виховного закладу; 
вчитель спеціалізованого навчального закладу; вчитель середнього закладу освіти; педагогічний 
працівник позашкільної освіти. 

Випускники спеціальності «Математика» можуть працювати: у відділах статистики різного 
рівня; в банках, страхових компаніях, фінансових, інвестиційних та пенсійних фондах; у сферах 
оподаткування та управління; на кафедрах ВНЗ різного рівня акредитації та різних форм 
власності; у фірмах з продажу та обслуговування складної електронної та комп’ютерної техніки; в 
установах моніторингу навколишнього середовища; в органах держаної влади та Міністерства 
внутрішніх справ; у республіканських, обласних, регіональних, міських підрозділах управління 
освітою; вчителями (викладачами) математики, інформатики, економіки, фізики в середніх, 
спеціалізованих, професійно-технічних закладах освіти, а також у навчальних закладах нового 
типу – ліцеях, гімназіях, коледжах; в інститутах підвищення кваліфікації вчителів; у центрах 
дитячої та юнацької творчості та інших закладах позашкільної освіти. 

Сучасна матеріально-технічна база факультету, якісний професорсько-викладацький склад, 
ідеальні умови для навчання, проживання в гуртожитку та відпочинку створюють передумови для 
успішного оволодіння обраною професією та для подальшої успішної реалізації в конкурентній 
професійній діяльності. 

Валерій Аніщенко, декан фізико-математичного факультету 
 



Факультет культури та мистецтв 

Факультет культури і 

мистецтв (раніше – музично-

педагогічний факультет) 

засновано в 1961 році за 

ініціативи тогочасного 

директора педінституту 

кандидата філософських наук, 
доцента Марка Івановича 

Повода та за активного 

сприяння голови художньої 

ради інституту кандидата 

педагогічних наук, доцента 

Олександра Ісааковича 

Близнюка. 

У різні часи на факультеті 

навчались та працювали 

видатні особистості, що заклали 

підвалини виконавських, наукових, просвітницьких традицій та уславили Ніжинську вищу школу: 

народний артист України В.М.Іконник, доктори мистецтвознавства, професори А.П.Лащенко та 

С.І.Уланова; народний артист України М.О.Буравський; заслужений діяч мистецтв України, 

кандидат мистецтвознавства, професор М.С. Юрченко; кандидат мистецтвознавства, професор 
В.В.Дубравін; кандидати мистецтвознавства, доценти Ю.І.Чекан, О.Е.Чекан; кандидат педагогічних 

наук В.В. Рева; заслужений артист України, доцент О.Д.Незовибатько; лауреат Міжнародного 

конкурсу В.А.Розен, заслужена артистка України М.Ф.Бровченко; заслужені працівники культури 

України М.М.Борщ, О.С.Варьоха, С.О.Голуб, Н.Д.Даньшина. 

Піднесення музично-педагогічної майстерності та інтенсифікація музично-просвітницького руху 

на факультеті культури і мистецтв різних часів пов’язана з іменами В.І.Барабанова, Р.М.Борщ, 

Л.П.Вишневої, Л.А.Гарбера, О.Г.Гроздовської, Т.Г.Даллади, М.М.Коваленко, С.В.Козлової, 

В.В.Кокодія, Л.І.Пащенко, А.І.Мельника, М.К.Мельника, Н.М.Палаєвої, В.М.Панаріна, В.Г. Поторочі, 

А.Г. Сіренка, В.І.Смаля, Л.М.Тевзадзе, В.П.Устименка, М.І.Фатюка, К.А.Федотова, О.М.Худотеплого. 

Сьогодення факультету – це справжнє сузір’я музикантів та науковців, що створюють високий 

професійний імідж нашого навчального закладу, своїми високими здобутками сприяють 

зростанню усталеного авторитету факультету як науково-методичного та культурно-мистецького 

осередку Сіверщини. 

Наукову школу музичної педагогіки факультету культури і мистецтв очолює  доктор 

педагогічних наук, професор О.Я.Ростовський; дослідження в галузі музичного мистецтва та 

музичної педагогіки успішно здійснюють кандидати мистецтвознавства, доценти Л.О.Дорохіна, 

Т.В.Ляшенко; кандидати педагогічних наук, доценти Н.Л.Біла, Л.В.Гусейнова, О.В.Коваль, 

Л.В.Костенко, В.М.Крицький, В.В.Ревенчук, Ю.О.Ростовська, О.М.Щербініна, викладач 

І.О.Ростовська. 

Навчально-наукові підрозділи факультету культури і мистецтв очолюють знані в Україні митці та 

науковці: декан факультету – кандидат педагогічних наук, доцент Л.В.Гусейнова; заступник декана 

– кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Коваль; заступник декана – кандидат 
мистецтвознавства, доцент Т.В.Ляшенко; зав. кафедри музичної педагогіки та хореографії – доктор 

педагогічних наук, професор О.Я.Ростовський; зав. кафедри вокально-хорової майстерності – 

заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, доцент Л.В.Костенко; зав. кафедри 

інструментально-виконавської підготовки – заслужений артист України, доцент М.О.Шумський. 



Традиційно високий професійний рівень музичного виконавства на факультеті представляє 

«Ніжинський дует баяністів» у складі заслужених артистів України, доцентів Володимира Дорохіна 

та Миколи Шумського. Цей творчий колектив є унікальним явищем не тільки  Ніжинського 

культурно–мистецького осередку, а й виконавським феноменом загальнонаціонального 

масштабу. У творчому доробку дуету перемоги на престижних конкурсах та фестивалях баянного 

мистецтва.  

Школа академічного вокального виконавства, заснована заслуженою артисткою України 

М.Бровченко, нині блискуче представлена її учнями. Це старші викладачі кафедри вокально-

хорової майстерності – вокальний дует Алли Хоменко та Валентини Коробки, Валерій Курсон. 

Викладачі  вокалу є великими ентузіастами музичного просвітництва, системно представляють 

змістовні тематичні концертні програми, до участі у яких долучають своїх кращих вихованців. 

У галузі естрадного співу значні досягнення має старший викладач Ніна Крутько, яка є 

лауреатом Всеукраїнських конкурсів естрадного співу: Миколаїв (2000), Закарпаття (2001), Київ 

(2001, 2006, 2007), Харків (2001, 2006); Міжнародних музичних фестивалів – Сілламяе, Таллін 

(Естонія, 2006), Адріатика – 2006. 

Фортепіанне виконавство факультету культури і мистецтв представлене творчістю солістів та 

концертмейстерів – це доценти кафедри інструментально-виконавської підготовки Ольга 

Щербініна, Лариса Гусейнова, Тетяна Ляшенко, Лауреат Всеукраїнського піаністичного конкурсу 

викладач Олексій Павленко, а також концертмейстери: Галина Брюзгіна, Тетяна Борисенко, Ірина 

Ваніна, Оксана Герасименко, Алла Кульбака, Лілія Мироненко, Олена Міщенко, Ольга 

Синельникова, Світлана Сливко, Ліна Чмелик.  

Візитною карткою університету вважається  колектив «Молодіжного хору «Світич» під 

керівництвом заслужених діячів мистецтв України, доцентів Людмили Шумської та Людмили 
Костенко. З 1993 року хор «Світич» є презентантом колективної студентської творчості Ніжинської 

вищої школи, авангардом молодіжного хорового руху Сіверського регіону. У 1997 р. хор здобув 

перемогу та звання Лауреата в номінації камерних хорів на ІІІ Всеукраїнському конкурсі імені М. 

Леонтовича, став володарем Золотої медалі на І Всесвітній хоровій Олімпіаді – 2000 в Австрії, є 

Лауреатом Міжнародних конкурсів та фестивалів у Білорусі (1995, 2008), в Італії (1998, 2008), у 

Німеччині (1999, 2001, 2007), Польщі (1998, 2003), Сербії (2006), Туреччині (2005), Угорщині 

(1995,1996), Франції (2009). 

На факультеті культури і мистецтв працюють різножанрові студентські творчі колективи: 

– оркестр українських народних інструментів. Художній керівник та диригент – заслужений артист 

України Микола Шумський; 

– жіночий хор «Канцона». Художній керівник - старший викладач Зоя Хоменко 

– жіночий хор «Любава». Художній керівник - кандидат мистецтвознавства доцент Любов 

Дорохіна; 
– ансамбль сопілкарів та ансамбль троїстих музик. Художній керівник – старший викладач Вадим 

Полянський; 

– хореографічний ансамбль «Дивертисмент». Художній керівник – старший викладач Анна 

Серякова; 

– ансамбль танцю «Забава». Художній керівник – викладач Олександр Пархоменко. 

Базу факультету культури і мистецтв складають: концертний зал, хореографічні класи, хорові 

класи, комп’ютерний клас, аудіотека, відеотека, фонотека, кабінети музичної педагогіки, 

хорознавства, фортепіано, оркестрових інструментів, постановки голосу, історії музики, комплекти 

концертних костюмів для виконавських колективів.  

Лариса Гусейнова, декан факультету культури і мистецтв 

 



Обери свій шлях у майбутнє 
Завершення одного 

етапу в житті людини 
неодмінно знаменує 
собою початок іншого, 
нового, незвіданого. Так, 
немовля, навчившись 
ходити, перестає бути 
пасивним спостерігачем і 
починає активно пізнавати 
навколишній світ; 
дошкільнята, завершуючи 
навчання в дитячому 
садку, ідуть до школи; 
молодші школярі, 
провчившись чотири 
класи, переходять у 
середню школу і т.д. 
Кожен з таких переходів 

характеризується 
численними змінами, що 

відбуваються у світі навколо, але всі вони стаються внаслідок природних особливостей, волі 
батьків чи традицій. У жодному із зазначених випадків думки дитини ніхто не питав, усе 
відбувалося згідно із заздалегідь складеним планом, усе – як має бути. 

Вступ до вищого навчального закладу – це той крок у житті кожної людини, який суттєво 
вплине на все її подальше життя. Але й тут батьки часто самостійно вирішують головне – куди 
вступати. Якщо ти, шановний читачу, не належиш до цієї категорії і в тебе є шанс прийняти перше 
важливе самостійне рішення, тоді – пішли далі. 

Перед тобою розмаїття варіантів: престижні і дорогі столичні вузи, далекі і невідомі обласні 
вищі навчальні заклади, близькі і доступні, але не такі престижні провінційні вузи. Що обрати?  

На жаль, тут не все залежить лише від тебе. Зрозуміло, якщо твої батьки – мільйонери, тоді, 
напевне, столиця. Престижно, цікаво, але дорого. Хочеш втекти подалі – Харків, Одеса, Львів та 
ін. Трохи менш престижно і цікаво, але далеко, і не набагато дешевше. І третій варіант – провінція. 
Не поспішай відмовитись від цієї ідеї, давай розглянемо її трохи ближче. 

Наприклад, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (він уже давно НЕ 
педагогічний). Один із найстаріших навчальних закладів не лише України, йому вже більше 200 
років! Велике студентське містечко з п’яти корпусів та гуртожитків, Графського парку та 
прилеглих територій. Сім факультетів, високопрофесійні викладачі, доступні ціни на навчання, 
змістовне і цікаве студентське життя – усе це Ніжинський університет.  

Ким тут можна стати? Істориком, журналістом, перекладачем, програмістом, психологом, 
соціальним педагогом, вихователем у дитячому садочку тощо. Як? Розглянемо на прикладі 
факультету психології та соціальної роботи. 

Факультет психології та соціальної роботи – наймолодший у Ніжинському вузі. Його було 
створено лише у 2002 році. Проте вже сьогодні він є одним з провідних як за якістю підготовки 
фахівців, так і за кількістю студентів, що тут навчаються. Ступінь бакалавра, спеціаліста і магістра 
на денному та заочному відділеннях здобувають близько 1300 студентів! 

На факультеті здійснюється підготовка за такими спеціальностями: «СОЦІАЛЬНА 
ПЕДАГОГІКА; ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» (спеціалізації: психолого-педагогічне 
консультування в реабілітаційних центрах; соціально-правовий захист дітей та молоді; соціально-
педагогічна робота з сім’єю); ПСИХОЛОГІЯ (спеціалізація «клінічна психологія»); 
«ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ; ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»; «ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ» 
(спеціалізація: іноземна мова). 

Обравши першу – «соціальна педагогіка; практична психологія», – отримуєш одразу дві 
професії: соціальний педагог та практичний психолог. Навчання на спеціальності «Психологія» 
зробить із тебе психолога, а на спеціальності «Дошкільне виховання; практична психологія» – 
вихователя дітей дошкільного віку та практичного психолога, спеціалізація «Іноземна мова» дасть 
можливість навчати дошкільнят іноземної мови.  



Де працюють такі спеціалісти? Соціальні служби, благодійні фонди, школи, дошкільні 
навчальні заклади, медичні установи, відділи кадрів, реабілітаційні центри, інтернатні заклади, 
психологічні центри, приватні контори з психологічного консультування, сфера реклами тощо. 

З професіями та майбутнім працевлаштуванням розібрались. Залишилось ще одне питання – 
питання студентського життя. Не так визначально, але провести чотири-шість років навчання у 
вузі лише за читанням книжок – це трохи не те, чого очікуєш від студентських років. Так?  

З цим на факультеті психології та соціальної роботи проблем не виникає. Традиційні свята, 
концерти, конференції, гуртки, газети, екскурсії, тренінги, навіть власний Web-сайт 
(www.nafakultete.at.ua) існує! І, що найголовніше, будь-де можна взяти участь. Умієш співати, 
танцювати, декламувати вірші, або ж непоганий актор – Посвята першокурсників у студенти, 
конкурс «Нумо, першокурснику!», традиційна благодійна імпреза, кліп-арт, щорічна концертна 
програма «Актриса-весна», останній дзвоник тощо. Відчуваєш у собі талант журналіста – газета 
«Синій птах», мегабайти електронного простору студентського сайту факультету. Прагнеш до 
особистісного зростання – тренінги, які проводять провідні фахівці кафедри загальної та 
практичної психології. Бажаєш допомагати іншим, бути волонтером? Тоді численні благодійні 
акції – це саме те, що тобі потрібно. Багато знаєш, ерудована людина – традиційні змагання з 
інтелектуальних видів спорту «Що? Де? Коли?». 

Можливо, ми вже сказали про все, що тебе цікавить. Але, насамкінець, не можемо не згадати 
про людей, без яких не було б факультету. Це –викладачі. Очолює факультет психології та 
соціальної роботи декан – Антоніна Іванівна Конончук, кандидат педагогічних наук, доцент. 
Організовувати та здійснювати роботу на факультеті їй допомагають викладачі п’яти кафедр, а 
саме: соціальної педагогіки та соціальної роботи, загальної та практичної психології, дошкільної 
освіти, психології, педагогіки та педагогічної майстерності. Зі студентами працюють досвідчені 
викладачі (професори, доценти, кандидати наук) Є.І.Коваленко, М.В.Папуча, Н.М.Суховєєва, 
Н.П.Пихтіна, О.П.Щотка, М.Д.Бойправ, С.О.Борисюк, Я.Ф.Андрєєва, Н.Ф.Литовченко, 
Ж.М.Володченко, О.П.Никоненко, Н.О.Падун, В.М. Благінін та ін. 

І насамкінець хотілося б сказати, що факультет психології та соціальної роботи чекає на тебе. 
Проте прийти вчитися саме сюди – має бути твоїм свідомим вибором. А ми, зі свого боку, зробимо 
все, щоб ти ніколи не сумнівався в його правильності!  

 
Олександр Сватенков, заступник декана факультету психології і соціальної роботи 

 

І ЩЕ ДЕЩО... 
 

 

Ніжинський університет славиться своєю 
унікальною бібліотекою, заснованою ще 1820 
року, фонди якої 
налічують більше 
1 млн книг і 

періодичних 
видань. Сучасні 

інформаційні 
технології, нові 
напрацювання і 
досягнення у сфері 
освіти, новітні 

інтерактивні 
методики – усе це 

є основними пріоритетними напрямками діяльності НДУ. 
4 гуртожитки з затишними та зручними кімнатами чекають на 

нових господарів. Кожен студент завжди зможе підтримати свої 
сили чашкою запашної кави у трьох студентських буфетах та 
отримати смачні обіди в їдальні університету. 



Дозвілля - один з пріоритетних напрямків діяльності Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, оскільки воно є важливою складовою життя студентів. Сьогодні актуальною 
стає індивідуальна виховна робота як у навчальному процесі, так і в позанавчальний час.  
Організацією дозвілля – важливої для молоді сфери життя – займається соціально-гуманітарний 
відділ та культурно-дозвіллєвий центр. Позанавчальне життя студентів урізноманітнюють гуртки 
за інтересами: вокальні колективи, фольклорний ансамбль «Калинонька», вокальний ансамбль 
сучасної пісні, хореографічні колективи «Дивертисмент», «Топ-Данс», «Шаленство»; в 
університет діє дві театральні студії, диспутклуб, літературна студія, спортивні секції, клуб 
«Що?Де? Коли?», КВН-клуб. 

 Культурно-дозвіллєві заходи є традиційними й користуються великою популярністю серед 
студентської молоді.  Участь у культурно-дозвіллєвому житті університету дає можливість 
студентам реалізувати свій творчий потенціал та створює умови для самовдосконалення і 
самореалізації. 

 Навчальний заклад, історія якого не поступається ні Оксфорду, ні Гарварду, ні Кембриджу, на 
сьогодні є тим вищим навчальним закладом, що активно впроваджує в життя принципи 
неперервності навчання, його демократизації, відкритості та цілісності. Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя на сьогодні готує висококваліфікованого фахівця, творчу 
особистість, що відповідає запитам сучасного суспільства. 
 

 


