
Дорогі колеги!  
Вітаємо Вас із Днем Захисника Вітчизни! 

Святом 23 лютого Україна 
вшановує мужність та відданість 
тих, хто відстояв її землю у воєнні 
роки, захистив від рабства і ганьби 
та в мирні роки охороняє її волю, 
честь і незалежність. Любов до 
Батьківщини, готовність до 
самопожертви, вірність військовій 
присязі, доблесть мужніх захисників 
Вітчизни – запорука миру, спокою і 
щасливого майбуття на рідній 
землі! 

Бажаємо Вам здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості 
та добра. 
 

Міжнародна конференція соціальних педагогів у Ніжині 
З 11 по 13 лютого в Гоголівському вузі проходила Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної 
діяльності», організована кафедрою соціальної педагогіки і соціальної роботи 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Міністерством освіти і науки 
України, Академією педагогічних наук України. До участі в конференції подали заяви 
більш як 200 учасників з Росії, Данії, США, Литви, Польщі, Казахстану та ін. Географія 
науковців з України також була представлена широко: Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків, 
Тернопіль, Чернівці, Переяслав-Хмельницький, Глухів, Львів, Луцьк, Дрогобич, 

Кременець, Чернігів та ін. 
Учасників конференції від імені 

ректорату та особисто ректора привітав 
проректор з науково-педагогічної та 
методичної роботи Самойленко О.Г. 
Конференцію відкрила декан 
факультету психології і соціальної 
роботи, завідувач кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи 
Конончук А.І., яка висловила подяку 
усім, хто взяв участь у конференції, 
представила президію пленарного 
засідання, до якої ввійшли провідні 

науковці в галузі соціально-педагогічної діяльності: Конончук А.І., кандидат педагогічних 
наук, декан факультету психології і соціальної роботи НДУ імені Миколи Гоголя; 
Алєксєєнко Т.Ф., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України; 
Снігульська В.О., редактор газети «Соціальний педагог»; Трубавіна І.М., доктор 
педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди; Коваленко 
Є.І., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та педагогічної 
майстерності НДУ; Костів В.І., кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної 
педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 
Плахотнік О.В., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; Слабінський В.Ю., кандидат 



медичних наук, доцент кафедри психотерапії Санкт-Петербурзької державної академії 
імені І.І.Мечникова (Росія). 

На пленарному засіданні 
Алєксєєнко Тетяна 
Федорівна, завідувач 
лабораторії соціальної 
педагогіки Інституту проблем 
виховання АПН України, 
ознайомила присутніх з 
станом і перспективами 
розвитку соціальної 
педагогіки. На сучасному 
етапі, зазначила доповідач, 
найбільш визначальним є те, 
що соціальна педагогіка – це 
галузь педагогічного знання, 
яка вийшла за межі 
класичного уявлення про 
становлення і соціалізацію 
особистості.  

Трубавіна Ірина 
Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та вищої 
школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, 
виступила з доповіддю «Інтегровані предмети як шлях підвищення якості підготовки 
соціальних педагогів». 

Костів Володимир Іларійович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
соціальної педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника розкрив сутність кредитно-трансферної системи підготовки соціальних 
педагогів у вищих навчальних закладах, наголосивши на розширенні обміну студентами 
між вузами. 

Про психологічне тестування як інструмент індивідуально-особистісного навчання 
розповів Слабінський Володимир Юрійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
психотерапії Санкт-Петербурзької державної академії імені І.І.Мечникова. 

Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка поділилася своїми 
міркуваннями щодо теми «Толерантність суб’єкт-суб’єктних відносин у соціальній 
сфері». 

Доповіді на пленарному засіданні викликали обговорення та запитання. 
На конференції працювали чотири секції: 
1. Сучасний стан і перспективи підготовки в галузі соціально-педагогічної діяльності в 

Україні та за кордоном під керівництвом Безпалько О.В., доктора педагогічних наук, 
професора, директора Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського 
педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка, та Коваленко Є.І., кандидата 
педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки та педагогічної 
майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

2. Теоретико-методичні засади підготовки соціальних педагогів і соціальних 
працівників (керівники – Вайноле Р.Х., доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені Михайла 
Драгоманова, Суховєєва Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя). 



3. Інноваційні технології у 
підготовці фахівців соціальної 
сфери під керівництвом Швед 
М.С., кандидата педагогічних 
наук, доцента кафедри загальної і 
соціальної педагогіки Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка, завідувач кафедри 
педагогіки Українського 
католицького університету 
(м.Львів), та Лісовця О.В., 
кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 

4.  Проблеми психологічної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників 
(керівники – Слабінський В.Ю., кандидат медичних наук, доцент кафедри психотерапії 
Санкт-Петербурзької державної медичної академії імені І.І.Мечникова, Папуча М.В., 
кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та практичної 
психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя). 

Матеріали науково-практичної конференції видані в окремому збірнику, а також будуть 
надруковані в «Наукових записках Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя» (серія «Психолого-педагогічні науки»). 

Наш кор. 
 

Калейдоскоп новин 
Голова доброчинного фонду «Справедлива Україна» Микола Томенко зробив перший 

внесок у реставрацію стародруків бібліотеки Ніжинського держуніверситету імені 
Миколи Гоголя. 

Ознайомившись з експозицією музею рідкісної книги, освічений українець 
занепокоївся станом раритетів і профінансував реставрацію унікального німецького 
видання 1733 року. На 1000 сторінках розповідається про чудеса, описані в Біблії з 
коментарями тогочасних вчених. Книга гарно ілюстрована гравюрами європейських 
художників. Фоліант розміром 30 х 40 сантиметрів і вагою 10 кілограмів після реставрації 
зайняв місце в експозиції. Такого оновлення потребують близько 400 раритетних видань. 
Дирекція бібліотеки дякує доброчинному фонду і надіється на підтримку інших 
меценатів, яким небайдужі духовні скарби нашого народу. 

 
Каталог «Стародруки XVI – першої половини XVIII ст. з колекції «POLONICA» 

бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя», засновує серію 
«Книжкові пам’ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя». 

Ідею завідувача музею рідкісної книги Олександра Морозова підтримала дирекція 
бібліотеки, ректорат університету і Посольство Республіки Польща в Україні, яке 
профінансувало видання. 

Початок формування колекції «POLONICA» припадає на 1875 рік, коли на прохання 
керівництва щойно створеного Ніжинського історико-філологічного інституту князя О. 
Безбородька з бібліотеки Варшавського університету було передано дуплетні видання 
XVI-XIX століть, всього 564 в 639 томах. Частина польських стародруків перейшла від 
книгозбірні Ніжинського ліцею князя Безбородька. Декілька цінних видань надійшли 1877 
року разом з бібліотекою професора Бонського, Лейпцігського та Бреславського 
університетів Фрідріха Річля. Надалі польська література систематично надходила у 



фонди Ніжинської бібліотеки аж до 30-х років ХХ століття. Найбільший за кількістю 
тематичний блок стародруків становлять праці релігійного характеру. Істориків, 
філологів, культурологів, фахівців-книгознавців приваблять історичні та історико-
церковні книги, актово-юридичні та регулятивні документи, життєписи та генеалогії, 
художні твори та публіцистика. Історико-книгознавча інформація про стародруки 
ніжинської університетської бібліотеки, складена за географічно-хронологічним 
принципом, вводиться в науковий обіг уперше. Текстовий опис колекції супроводжується 
детальною передмовою, альбомом ілюстрацій та науково-бібліографічним апаратом. 
Каталог щойно видано в Ніжинському ТОВ «Гідромакс» накладом 1000 примірників.  

 
12 лютого 2010 року для вчителів біології на природничо-географічному факультеті 

пройшов семінар «Сучасна біологія в сучасній школі» 
У рамках роботи семінару відбулася Презентація журналу «Біологія», знайомство з 

головним редактором, презентація методичної літератури Видавничої групи «Основа» 
(м.Харків).  

Також були проведені лекції: «Інстинктивні програми поведінки людини та їх значення 
для роботи вчителя», «Молекулярна біологія як інструмент дослідження минулого», 
«Хімічні проблеми безпеки продуктів харчування», «Підбиття підсумків семінару» 



 

 

ПОДАРУНОК ВІД СБУ 

 
Із початку року СБУ України проводить 

знакову акцію: передає до провідних 
навчальних закладів та бібліотек добірку 
видань, які розкривають трагічні сторінки 
національно-визвольного руху, політичних 
репресій, а також найжахливішої за 
масштабом трагедії Голодомору 1932 – 1933 
років. 

Символічно, що представники управління 
СБУ в м.Ніжині саме 23 лютого, в День 
Захисника Вітчизни презентували добірку 
книг Гоголівському вузові. Серед переданої 
літератури – унікальні видання за архівними 
матеріалами СБУ Українського інституту 

національної пам’яті, розсекречені документи ВУЧК, ГПУ, НКВС, КДБ, історія 
радянських органів державної безпеки періоду 1939 – 1941 років та ін. Тепер цими 
унікальними виданнями зможуть 
користуватися студенти та викладачі 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя. Такі видання в 
Чернігівській області були подаровані 
також Обласній науковій бібліотеці імені 
В.Г.Короленка та Чернігівському 
державному технологічному 
університету. 

Від імені колективу університету за 
цінний подарунок подякував ректор 
університету доктор політичних наук, 
професор Бойко О.Д., який висловив 
переконання, що матеріали, викладені у виданнях, зацікавлять науковців вузу та 
допоможуть у подальших наукових дослідженнях, адже серед них є унікальні матеріали, 
які містять фактичні дані, що раніше були недоступними. 



 

«Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя» 

Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 28 січня 
2010 року було схвалено Положення про звання «Заслужений працівник Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя», а 29 січня 2010 року ректор університету 
підписав відповідний наказ про затвердження положення «Заслужений працівник 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя». 

За даними документами звання «Заслужений працівник Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя» можуть бути удостоєні особи, які працюють в 
університеті, а також ті, що працювали в університеті і зробили вагомий внесок у його 
розвиток, але за віком, або через інші обставини вибули з кадрового складу. Стаж роботи 
в університеті має складати не менше 30 років. 

Метою присудження даної відзнаки є офіційне відзначення та вшанування особистих 
заслуг викладачів і співробітників за плідну працю в Ніжинському державному 
університеті імені Миколи Гоголя. 

Звання «Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя» присвоює Вчена рада університету. Висунення кандидатів для присвоєння звання 
здійснюється підрозділами університету, вченими радами факультетів. Кожна висунута 
кандидатура обговорюється на засіданні ректорату. 

Рішення про присвоєння почесного звання приймає Вчена рада університету на підставі 
результатів таємного голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосували дві третини членів Вченої ради, присутніх на засіданні. На підставі 
рішення Вченої ради видається відповідний наказ ректора університету. 

Присвоєння почесних звань відбувається щорічно за підсумками поточного 
навчального року. Кількість нагороджених за один рік не повинна перевищувати трьох 
осіб. 

Особам, яким присвоєно звання «Заслужений працівник Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя», вручається диплом «Заслужений працівник 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» та нагрудний знак. 

Розміри та порядок матеріального заохочення осіб, яким присвоєно звання 
«Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» 
визначається Колективним трудовим договором.  

Це основні пункти положення про звання «Заслужений працівник Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя», з тестом положення можна ознайомитися 
на факультетах, кафедрах університету. 

Наш кор. 



 

Круглий стіл у ліцеї 
15 лютого 2010 року на базі Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ 

імені Миколи Гоголя пройшов круглий стіл «Про адаптацію ліцеїстів до умов навчання в 
університеті». У заході взяли участь ректор університету, доктор політичних наук 
професор О.Д.Бойко, декан фізико-математичного факультету доцент В.О.Аніщенко, 
декан історико-юридичного факультету доцент Л.М.Мицик, заступник декана 
філологічного факультету доцент В.М.Бережняк, заступник декана природничо-
географічного факультету доцент Л.П.Кузьменко, завідувач кафедри педагогіки та 
педагогічної майстерності професор Є.І.Коваленко, завідувач кафедри психології доцент 
О.П.Щотка, завідувач кафедри філософії доцент Т.В.Кушерець, доцент кафедри права та 
методики викладання історико-правознавчих дисциплін О.В.Желіба, директор ліцею 
С.Г.Алєксєєнко, вчителі ліцею. 

Під час обговорення проблеми доповідачі звернули увагу на складові її вирішення: 
створення програми адаптації ліцеїстів (О.Д.Бойко), формування навичок самостійності 
(Л.М.Мицик) та позитивної мотивації до навчання в учнів ліцею (В.О.Аніщенко), вказали 
на відмінність системи навчання вузу та ліцею (О.П.Щотка) та ін. 

Учасники круглого столу сподіваються, що випускники ліцею будуть володіти усіма 
якостями, щоб успішно адаптуватися до умов навчання в університеті. 
 

Новини літератури 
Вийшов у світ сорок восьмий номер журналу «Літературний Чернігів». Серед авторів 

часопису багато вихованців філологічного факультету Гоголівського університету. 
Так, у рубриці «Поезія» поряд з метром української літератури Леонідом Горлачем 

дебютувала з своїм поетичним доробком першокурсниця Марійка Татарин. У цій же 
рубриці опублікували свої вірші диспетчер факультету Ольга Матвєєва. 

У рубриці «Проза» читач зустрінеться із прозовими мініатюрами Надії Данилевської, 
яка закінчила філологічний факультет у середині 70-х р. і також працювала на факультеті. 

У цей період на філологічному факультеті навчався, а згодом і працював викладачем, 
доктор філологічних наук професор Київського національного університету імені 
Т.Шевченка Володимир Кузьменко. 

У рубриці «Літературознавство» він вмістив дослідження про творчість В’ячеслава 
Мальця. 

Його дружина, вихованка нашого навчального закладу, кандидат філологічних наук 
Надія Кузьменко в цьому номері журналу вмістила статтю про спадок Миколи Гоголя. 

Цікава в журналі рубрика «Мистецтво». У ній вміщено нарис декана філологічного 
факультету Олександра Забарного про ніжинського художника Олександра Кошеля, а на 
кольоровій вкладці «Наш вернісаж» подано малюнки та ікони намальовані майстром. 

На сторінках журналу із рецензією на нову книгу ічнянського письменника Станіслава 
Маринчика виступив заслужений журналіст України Володимир Сапон. І рецензент, і 
автор книги свого часу навчалися в Ніжинському педінституті. 

Вихованець філфаку Михайло Кушніренко на сторінках розповів про роботу 
Чернігівського творчого клубу «Співдружність муз». 

У цікаву полеміку із поетом В.Базилевським вступив Леонід Горлач. Предметом 
полеміки є поняття «національна гідність», «патріотизм» та «про-вінційність». Більш 
детально із матеріалами, вміщеними в журналі, можна познайомитися в бібліотеці 
університету. 

Кафедра української літератури Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя, студентський колектив філологічного факультету висунув на здобуття цьогорічної 



літературно-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського книгу Євгена та Оксани 
Нахліків “Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою та Горпиною Ніколаєвою”. 

Знаний в Україні і за її межами літературознавець, керівник Львівської філії Інституту 
літератури НАН України, Євген Нахлік частий гість у Ніжинському університеті. 

Неодноразово він брав участь у наукових конференціях, які проводив Гоголівський вуз, 
виступав з лекціями перед студентами, дарував бібліотеці свої книжки. 

Вчена рада університету на своєму засіданні підтримала кандидатуру Євгена Нахліка 
на здобуття премії імені Михайла Коцюбинського. 

 
«ГОГОЛЬ З НЕВІДОМИМ» – так називається книга-альбом, яку подарувала музею 

рідкісної книги Ніжинського держуніверситету імені Миколи Гоголя її автор і видавець 
Ольга Богомолець. 

Нащадок давнього роду ніжинських дворян Богомольців, заслужений лікар України, 
професор, директор Інституту дерматології та косметології, відома співачка та авторка 
романсів, меценат і колекціонер у пошуках сімейного коріння потрапила в хутір Климово 
на Полтавщині, де в маєтку Прісецьких провів свої перші роки її прадід, майбутній 
Президент Академії наук України, Олександр Олександрович Богомолець. У сільському 
клубі побачила малюнки місцевого народного живописця Михайла Онацька, які 
перегукуються з творчістю Миколи Гоголя. Так народилася ідея книги, яка об’єднала двох 
полтавських майстрів з різних століть, котрі люблять та відчувають свій народ та своєю 
творчістю його увіковічують. 

Вдумливий читач насолодиться цитатами видатного українця з листування з друзями. 
Філософська глибинність цих листів, їх сучасність та актуальність, на думку Ольги 
Богомолець, відкривають нам нового Гоголя. Він хотів змусити нас думати й розгадувати 
його загадки – заради нас самих та нашого майбутнього. 
 

Краща кафедра року 

18 січня 2010 року відбулося підведення підсумків рейтингу кафедр Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя. За результатами рейтингу, результати 
якого визначала комісія на чолі з проректором з науково-педагогічної та методичної 
роботи Самойленком Г.В., Вчена рада університету ухвалила за високі показники у 
науковій та науково-методичній роботі визнала кращими кафедрами року університету за 
2009 рік:  

з гуманітарного напрямку: кафедру історії України (І премія); кафедру дошкільної 
освіти (ІІ премія); кафедру загальної та практичної психології (ІІІ премія); 

з природничого напрямку: кафедру географії (І премія); кафедру фізики (ІІ премія); 
кафедру хімії (ІІІ премія). 

Члени відповідних кафедр, які посіли призові місця, нагороджені грошовими преміями 
та дипломами. 
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На сьогодні, саме ці загальноуніверситетські заходи користуються великою 

популярністю. 
Звісно, не можна порівнювати рівні підготовки  до цих двох конкурсів, але слід 

зазначити високий рівень відповідальності наших студентів. Учасники обох конкурсів 
виявилися ініціативними, відповідальними і талановитими молодими людьми. Особливо 
тепло хотілося б сказати про тих, хто залишився, так би мовити, за кадром, але без кого не 
було б тієї яскравості та емоційної довершеності побаченого. 

По-перше, це хореографічний ансамбль «Дивертисмент», художній керівник – Анна 
Сєрякова, чиї яскраві постановки та особливе хореографічне бачення допомогли 
удосконалити не один конкурс і, звісно, хореографічна майстерність і довершеність самих 
студентів ансамблю. 

Це і студенти – члени студрад факультетів, особливо відрізняються студенти 
факультету іноземних мов – Анна Ходот, Анастасія Удовиченко, філоло-гічного 
факультету – Юра Павлов, фізико-математичного факультету – Юлія Юрова, факультету 
психології і соціальної роботи – Ірина Міхно, Євгенія Туз, природничо-географічного 
факультету – Руслан Іванов, Дмитро Балабай. 

Хореографічний ансамбль «Белатрекс», художній керівник Наталія Осипенко, яка 
протягом двох років вивела свій колектив на зовсім інший, кращий рівень підготовки. 

Студія естрадної пісні під керівництвом Олени Авраменко, учасники якої за останні два 
роки значно удосконалили свій репертуар та майстерність виконання. 

Студрада університету, яка взяла на себе відповідальність за допомогу в орга-нізації 
даних заходів, і особисто Максим Білоусенко, Павло Правда, Ольга Гузь, і інші, кого я не 
назвала, своєю громадською позицією і працею виховали в собі якості справжніх лідерів. 

На майбутнє соціально-гуманітарний відділ розробить низку заходів, які не тільки 
допоможуть молоді реалізувати себе у поза навчальній діяльності, а й будуть найкращим 



стимулом до навчання та самореалізації особистості через залучення до художньої 
самодіяльності. 

Ірина Кириченко, провідний фахівець соціально-гуманітарного віділу 
 

 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2010 рік 
 
Календар знаменних і пам’ятних 

дат на 2010 рік містить 195 
персоналій викладачів і випускників 
Гоголевого вишу. Не буде зайвим 
черговий раз нагадати, що 
Ніжинська вища школа – 
український освітній феномен, 
створюваний багатьма поколіннями 
талановитих керівників та 
викладачів упродовж більше, ніж 
двох століть. Календар – це зріз 
історії славетного навчального 
закладу, відтворений в особах, чиєю 
самовідданою працею він 
виплеканий та репрезентує плеяду 
талановитих випускників кількох 
епох, що здобули в ньому знання та 
життєву мудрість. Переконливо про 
це свідчать ювіляри 2010 року, 
представлені від періоду заснування 
Ніжинської вищої школи і до 
сьогодення. 

Краєзнавчий щорічник дозволяє 
оглянути пройдене і зроблене, 
висвітлює постаті непересічні і 
вагомі. У 2010 році ювілейні дати у 
колишніх директорів Гімназії вищих 

наук князя Безбородька, Юридичного ліцею та Історико-філологічного інституту. Це, 
насамперед, перший директор Гімназії В.Г.Кукольник, один з видатних вчених 
Закарпаття, педагог-гуманіст, який доклав чимало зусиль і старань, щоб започаткувати 
Ніжинську вищу школу, закласти традиції ученості, гуманізму та демократизму. Понад 20 
років керівником Фізико-математичного та Юридичного ліцеїв (1835-1855 рр.) був швед 
за походженням, український педагог, психолог, вчений-медик Х.А.Екеблад. Багато з 
випускників завдячували йому як мудрому наставнику, що допоміг їм утвердитися у 
житті. Потужною постаттю був директор Юридичного ліцею Є.П.Стеблін-Камінський 
(1855-1866 рр.). Помітний слід залишив по собі перший директор НІФІ князя Безбородька, 
доктор слов’янської філології, професор М.О.Лавровський. Ювілейні дати у директорів 
Ніжинського педагогічного інституту – Приходька А.Г. та Повода М.І. 

Багато визначних вчених-філологів, педагогів вийшло зі стін Ніжинського Історико-
філологічного інституту князя Безбородька. Ювілейні дати у відомих вчених – 
М.К.Волинського, М.Ф.Даденкова, О.Ф.Музиченка, Р.М.Волкова та ін. Їх навчали та 
виховували талановиті педагоги-науковці, ювілеї яких також відзначатимуться у 2010 році 
– І.М.Бєлорусов, А.С.Будилович, І.П.Сребницький, М.М.Бережков та ін. 



Високий авторитет Ніжинської вищої школи здобувався працею багатьох поколінь 
викладачів. Його гідно підтримує та примножує сучасний професорсько-викладацький 
склад. Краєзнавчий щорічник знайомить читача з науковцями університету, які плідно 
ведуть педагогічну та наукову діяльність, є фундаторами потужних наукових шкіл. Серед 
них – професор Г.В.Самойленко, професор Є.І.Коваленко. Їхні імена та наукові праці 
відомі в Україні та за її межами. Багато сил і старання доклали до розбудови університету 
та підготовки цілої армії фахівців корифеї Гоголевого вишу, доценти – А.В.Курниш, 
Є.І.Страшко, В.Г.Опанасенко, Л.Г.Кобзар; ст.викладачі – В.М.Канівець, Н.М.Стрєлкова, 
Н.О.Колеснікова, В.М.Сєряков та ін. Багато блискучих викладачів, вчених закінчили 
земний шлях, але назавжди залишилися в історії університету, у душах і серцях своїх 
колег та вихованців. Зокрема, це – доценти Г.П.Васильківський, Р.Л.Гуревич, 
Г.І.Аржанова, Г.Я.Неділько, О.М. Євстаф’єва, ювілеї яких відзначатимуться цього року. 

 Знамениті випускники-ювіляри Ніжинської вищої школи від початку її заснування 
також представлені у цьогорічному Календарі. Серед них – М.Я.Прокопович – 
письменник, педагог, друг і співучень М.Гоголя; А.М.Мокрицький – український 
живописець; О.Н.Малинка – український етнограф; Ф.К.Богушевич – класик білоруської 
літератури; П.Д.Мисник – літературознавець і письменник; А.С.Зеленько – професор-
мовознавець; П.П.Клименко – український письменник та ін. 

Календар не дає нам втратити історичну пам’ять, поєднуючи на сторінках покоління 
минулі і сучасні, всіх до причетний до створення, розбудови та розвитку Ніжинської 
вищої школи. При підготовці краєзнавчого щорічника упорядники використовували всі 
доступні джерела інформації – друковані видання, Інтернет, особистісне спілкування з 
багатьма викладачами-ветеранами університету або членами їхніх сімей. Велику допомогу 
надали Л.І.Нестеренко, І.М.Солдатова, В.Г.Потороча, Л.С. Бородіна, В.М. Канівець, Н.А. 
Одарич та ін. Вони – хранителі кращих традицій, палкі патріоти Гоголевого вишу, свідки 
його історії, свято бережуть пам’ять про своїх колег або педагогів-наставників. 
Упорядники усвідомлюють, що видання не позбавлене деяких неточностей або 
розбіжностей і не претендують на виключну повноту вміщеного матеріалу.  

Просимо університетську спільноту, всіх, хто має відомості щодо біографістики 
університету, допомогти у визначенні істини та внесенні коректив. 

Упорядники дотримувалися визначення дат за Григоріанським календарем (новим 
стилем). 

 Ознайомитися із щорічником на 2010 рік можна на сайті університету: 
www.ndu.edu.ua 

Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: Бібліотека НДУ імені Миколи Гоголя, 
вул. Гоголя,4, м.Ніжин, 16600, тел.2-24-57 
 

День Святого Валентина в бібліотеці  
 
Свято, яке з нетерпінням чекають усі 

закохані, свято, яке сповнює надією і 
романтикою серця всіх людей, а всі 
слова любові, подяки, підтримки та 
взаєморозуміння можна перенести на 
папір і подарувати людині у вигляді 
листівки-валентинки, вже минуло, 
залишивши після себе гарний настрій, 
позитивні емоції та приємні маленькі 
дрібнички, що такі дорогі серцю.  

Саме до Дня Святого Валентина 
була приурочена книжкова виставка «Ти без мене – не ти, я без тебе – не я…» в 



читальному залі № 2 бібліотеки. Тут були представлені книги та журнали з історією появи 
свята закоханих, з легендою про Святого Валентина, особливостями відзначення свята у 
різних країнах світу. Крім книг  на виставці була представлена й валентинка у вигляді 
серця – атрибут свята всіх закоханих.  

Знайомство з книжковою виставкою – це безпосереднє поглиблення знань з 
релігієзнавства, народознавства. І хочеться сподіватися, що ця книжкова виставка 
залишила приємні спогади і гарний настрій у студентства. 

Галина Осипова, заввідділу обслуговування бібліотеки 
 

СПОРТ 

Спартакіада першокурсників 
 

В університеті завершилася традиційна спартакіада першокурсників, змагання 
проводилися з таких видів спорту: крос, волейбол та баскетбол. Отже, результати 
розподілилися так: 

Крос 
У цьому виді спорту в особистому заліку перемогу здобули: 

Юнаки 
І місце – Ридзель Ігор, студент природничо-географічного факультету; 
ІІ місце – Жибер Сергій, студент фізико-математичного факультету; 
ІІІ місце – Віник Олексій, студент природничо-географічного факультету. 

Дівчата 
І місце – Борисюк Яна, студентка історико-юридичного факультету; 
ІІ місце – Шеремет Ольга, студентка фізико-математичного факультету; 
ІІІ місце – Семко Тетяна, студентка факультету психології та соціальної роботи. 
У командному заліку призові місця здобули: 
І місце – збірна І курсу фізико-математичного факультету; 
ІІ місце – збірна І курсу природничо-географічного факультету; 
ІІІ місце – збірна І курсу історико-юридичного факультету. 
У двох наступних видах спорту: волейболі та баскетболі змагання відбувалися за 

олімпійською системою. Команда, яка програла, залишала змагання, а її суперник 
продовжував боротьбу до своєї поразки, або перемоги. Таким чином, у фіналі зустрілися 
дві команди, одна з яких і стала переможцем змагань, а інша – посіла друге місце. 

Волейбол 
Юнаки 

І місце – збірна І курсу природничо-географічного факультету; 
ІІ місце – збірна І курсу фізико-математичного факультету. 

Дівчата 
І місце – збірна І курсу факультету іноземних мов; 
ІІ місце – збірна І курсу історико-юридичного факультету. 

Баскетбол 
Юнаки 

І місце – збірна І курсу природничо-географічного факультету; 
ІІ місце – збірна І курсу факультету іноземних мов. 

Дівчата 
І місце – збірна І курсу історико-юридичного факультету; 
ІІ місце – збірна І курсу природничо-географічного факультету. 
Вітаємо переможців спартакіади першокурсників і сподіваємося, що протягом 

навчання вони ще не раз проявлять себе в спортивних досягненнях. 
 



Міжфакультетська спартакіада 

В університеті проходить міжфакультетська спартакіада, змагання в якій відбуваються 
з восьми видів спорту. Наразі стали відомі перші результати напруженої боротьби 
факультетів з деяких видів спорту.  

Крос 
За особистими результатами місця в цьому виді спортивних змагань розподілилися так: 

Юнаки 
І місце – Макаренко Андрій, студент історико-юридичного факультету; 
ІІ місце – Коваленко Євген, студент історико-юридичного факультету; 
ІІІ місце – Омельченко Максим, студент природничо-географічного факультету. 

 
Дівчата 

І місце – Пахно Анна, студентка філологічного факультету; 
ІІ місце – Білан Наталія, студентка історико-юридичного факультету; 
ІІІ місце – Романюк Інна, студентка історико-юридичного факультету. 
Таблиця першості командних результатів сформувалася так: 
І місце – збірна історико-юридичного факультету; 
ІІ місце – збірна природничо-географічного факультету; 
ІІІ місце – збірна фізико-математичного факультету. 

Шахи 
Завершилися змагання і з найінтелектуальнішого виду спорту міжфакультетської 

спартакіади – з шахів. Тут перемогу в особистому заліку серед юнаків святкував Манько 
Ігор, студент фізико-математичного факультету, а серед дівчат – Шаповал Вікторія, 
студентка фізико-математичного факультету. 

Турнірна таблиця призових місць серед збірних факультетів: 
І місце – фізико-математичний факультет; 
ІІ місце – факультет психології та соціальної роботи; 
ІІІ місце – історико-юридичний факультет. 
Отже, це лише перші результати, ми вітаємо переможців і бажаємо успіхів усім 

учасникам змагань. І наостанок, хотілося б висловити побажання і спортсменів, і 
організаторів змагань та їх тренерів: шановні куратори, викладачі, представники 
адміністрації, студенти, частіше цікавтеся спортивними досягненнями, приходьте 
підтримати спортсменів та вболівати за них, адже часто спортивні змагання проходять за 
невеликої кількості вболівальників зі складу товаришів самих спортсменів, а то й за їх 
відсутності. На жаль, це не додає спортивного азарту.  
 

 


