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8 БЕРЕЗНЯ - МІЖНАРОДНИЙ 
ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ! 

ДО 20-Ї РІЧНИЦІ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ
Інститут стратегічних оцінок 

(ICO) при Президентському фонді 
Леоніда Кучми «Україна» спільно 
з Київським національним універ-
ситетом імені Тараса Шевченка 
оголошують конкурс, присвяче-
ний 20-річчю Незалежності Укра-
їни, на тему: «Україна: 20 років 
державотворення».

У рамках проекту проводити-
меться анкетне опитування через 
мережу Інтернет молоді віком 
від 16 до 25 років (переважно 
студентства) з метою вивчення 
ставлення молодих громадян до 
20-ї річниці Незалежності, їх 
оцінки результатів державотво-
рення та бачення шляхів подаль-
шого розвитку держави.

Переможці конкурсу заохочу-
ються преміями в кратному розмірі 
стипендії Фонду «Україна». Зага-
лом передбачено близько 100 пре-
мій 4 ступенів. Детально про умо-
ви конкурсу - на сайті Фонду www.
kuchma.org.ua

Це вже третій захід такого 
масштабу, який проводить Інсти-
тут. Протягом двох років успіш-
но проведено великі конкурси на 
теми: «Зробимо Україну енергоо-
щадною» (2010 р.) та «Шляхи ви-
ходу з економічної кризи» (2009 
p.). У кожному конкурсі змагались 
більше 150 учасників із 40 універ-
ситетів з 20 регіонів. За підсумка-
ми конкурсу близько 30 учасни-
ків нагороджено преміями, кращі 
роботи опубліковано у наукових 
журналах та рекомендовано для 
використання у практичній роботі 
органами законодавчої, виконав-
чої та місцевої влади.

Просимо довести інформацію 
про новий конкурс до відома відпо-
відних факультетів, кафедр та широ-
кого загалу викладачів, аспірантів і 
студентів, оприлюднити у місцевій 
пресі та на сайтах в інтернеті.

Телефон для довідок 465-93-50.
Електронна адреса: 
Julia.Lisicyna@ldk-fiind.org.ua

Весна… Ця чарівна пора року несе з собою добро, посмішки, радість 
та перші, чарівні, весняні квіти, які зачаровують своїм ароматом. Хо-
четься посміхатися і насолоджуватися кожною хвилиною життя.

У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 
відбулися урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Бе-
резня. Урочисту церемонію нагородження відкрив виконуючий 
обов’язки ректора професор Бойко Олександр Дмитрович. У своєму 
вітальному слові він, як завжди, оригінально привітав представ-
ниць слабкої статі «абеткою» жінки, яка влючає в себе: а – алхімію 
посмішок і сліз, д – дедукцію чоловічих кишень, с – симфонію з 
розпачу та надії, ч – чай, міцніший за горілку, ь – м’який знак з 
твердим характером. Почесними грамотами та грошовими преміями 
з нагоди свята було нагороджено кращих представниць прекрасної 
половини колективу університету.

Вітали жінок також кращі колективи та виконавці факультету 
культури та мистецтв: молодіжний хор «Світич», хореографічний 
ансамбль «Забава», оркестр народних інструментів, Ніна Крутько, 
Валерій Курсон та ін.

Ніна Скочко, студентка філологічного факультету
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Процес євроінтеграції передба-
чає створення загальноєвропейського 
освітнього і наукового простору на 
основі розроблення єдиних критеріїв 
і стандартів у галузі освіти та науки з 
метою визнання періодів та термінів 
підготовки фахівців з вищою осві-
тою, що сприятиме співробітництву 
між вищими навчальними закладами 
Європи, мобільності викладацького 
складу та студентів.

У рамках Болонського процесу 
формується Європейський простір ви-
щої освіти, що передбачає структурне 
реформування національних систем 
вищої освіти країн Європи, зміну 
освітніх програм і проведення необ-
хідних інституційних перетворень у 
вищих навчальних закладах Європи.

Стратегія розвитку вищої освіти 
України в умовах Болонського процесу 
передбачає створення інфраструктури, 
яка дозволить вищим навчальним за-
кладам максимально реалізувати свій 
індивідуальний потенціал в плані задо-
волення високих вимог Європейської 
системи знань та адаптувати систему 
вищої освіти України до принципів, 
норм, стандартів і основних положень 
європейського простору вищої освіти, 
прийнятних і ефективних для нашої 
держави і суспільства. 

Наказом МОН від 16 жовтня 2009 
року N943 з 2009/2010 навчального 
року у ВНЗ України почала запро-
ваджуватися Європейська кредитно-
трансферна система (ЄКТС) та її клю-
чові документи («Аплікаційна форма 
студента», «Угода про навчання», 
«Угода про практичну підготовку та 
зобов’язання про якість», «Академіч-
на довідка», «Додаток до диплома єв-
ропейського зразка»). Нововведення 
впроваджуються відповідно до вимог 
Довідника користувача ЄКТС, затвер-
дженого Європейською комісією 6 лю-
того 2009 року.

Тому і в нашому вузі з метою мо-
дернізації та удосконалення організа-
ції навчального процесу, а також під-
вищення ефективності та якості вищої 
освіти з 1 вересня 2010 року навчання 
студентів 1 курсів денної форми відбу-
вається за новими навчальними плана-
ми та програмами дисциплін, які роз-
роблені відповідно до основних вимог 
ЄКТС. Створені загальні частини ін-
формаційного пакету, який є основним 
довідником для студентів. Це інформа-
ція про навчальний заклад та загальна 
інформація для студента.

На сьогоднішній день активізу-
ється робота з формування інфор-
мації про програми всіх спеціаль-
ностей, кожна з яких повинна бути 
окремо описана в інформаційному 
пакеті як самостійна одиниця.

Наказом по університету призна-
чені координатор ЄКТС у вузі – завід-
увач навчально-методичного відділу 
Король Володимир Степанович, та ко-
ординатори на рівні факультетів – за-
ступники деканів.

Навчально-методичним відділом 
16 та 24 березня 2011 року був прове-
дений семінар «Запровадження ЄКТС 
та розроблення компетенцій на основі 
підходів проекту TUNING» для коор-
динаторів та деканів факультетів, на 
якому було презентовано як ідеологію, 
методологію, словник, етапи реалі-
зації, так і прикладні рекомендації зі 
створення та впровадження в універ-
ситеті інформаційного пакету і додат-
ку до диплома європейського зразка.

Наголошувалося, що однією із ці-
лей Болонського процесу є створення 
системи кредитів як засобу сприяння 
кращій мобільності студентів. Тому 
ключовими особливостями ЄКТС є те, 
що це система, орієнтована на особу, 
яка навчається. Результати навчання 
описують, що повинен знати, розумі-
ти чи вміти студент після успішного 
закінчення процесу навчання, і тісно 
пов’язані з дескрипторами рівнів на-
ціональних і європейських рамок ква-
ліфікацій, що надають загальні твер-
дження про типові очікування щодо 
досягнень та умінь кваліфікацій, які 
представляють закінчення кожного з 
Болонських циклів. У навчальному на-
вантаженні зазначається час, зазвичай 
потрібний студенту для завершення 
усіх видів навчальної діяльності (та-
ких як лекції, семінари, проекти, прак-
тичні заняття, самостійна робота та 
екзамени), необхідних для досягнення 
очікуваних результатів навчання.

Запровадження ЄКТС у вищих на-
вчальних закладах починається з при-
значення кредитів кваліфікаціям або 
навчальним програмам у цілому, а 
також їх навчальним (освітнім) ком-
понентам (таким як модулі, навчальні 
курси, дипломна робота, виробнича 
практика та лабораторна робота). Кре-
дити можуть накопичуватися з метою 
отримання кваліфікацій за рішенням 
закладу, який присвоює ступені.

Кредити, присвоєні з однієї програ-
ми, можуть бути перенесені в іншу, за-
пропоновану тим самим або іншим за-
кладом. Цей трансфер може мати місце 
лише тоді, якщо заклад, що присвоює 
кваліфікацію, визнає кредити і відповідні 
результати навчання. Заклади-партнери 
мають заздалегідь погодити визнання пе-
ріодів навчання за кордоном.

ЄКТС широко використовується 
у формальній вищій освіті та може 
застосовуватися для інших видів ді-
яльності під час навчання впродовж 
життя. Так, в багатьох європейських 
країнах, якщо студент досягнув ре-
зультатів навчання в інших навчаль-
них контекстах або часових рамках 
(формальному, неформальному, неофі-
ційному), відповідні кредити можуть 
бути присвоєні після успішного оці-
нювання, підтвердження або визнання 
цих результатів навчання.

Трансферу та накопиченню кре-
дитів сприяє використання клю-
чових документів ЄКТС (каталогу 
курсу, аплікаційної форми студента, 
угоди про навчання, академічної до-
відки) і Додатку до диплома євро-
пейського зразка.

Наприкінці семінару координато-
рам на рівні факультетів було роздано 
пакети з матеріалами, які включали 
методичні рекомендації зі створення 
інформації про навчальні програми та 
дисципліни, заповненню Додатків до 
диплому, а також приклади заповне-
них відповідних форм.

У найближчій перспективі в уні-
верситеті планується сформувати 
інформаційний пакет про навчальні 
програми та відповідні дисципліни 
кожної зі спеціальностей освітньо-
кваліфікаційних рівнів бакалавра, 
спеціаліста та магістра; підготувати 
довідники кваліфікацій з детальним 
описом навчальних програм, які бу-
дуть внесені до програми збору даних 
Education та експортовані на спеціалі-
зований сайт Державного реєстру ви-
щих навчальних закладів з метою за-
безпечення формування електронного 
замовлення Додатків до диплому єв-
ропейського зразка; розробити та за-
твердити нові навчальні плани спеці-
альностей освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» заочної форми на-
вчання за вимогами ЄКТС.

Володимир Король,завідувач 
навчально-методичного відділу 

Запровадження ЄКТС: реалії, проблеми, 
перспективи 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕМІНАР З ПИТАНЬ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

11 березня 2011 року в Ніжин-
ському державному університеті 
імені Миколи Гоголя на базі кафе-
дри іноземних мов відбувся регіо-
нальний науково-методичний се-
мінар на тему: «Професійна освіта: 
актуальні проблеми викладання 
іноземних мов». У роботі семінару 
взяли участь викладачі іноземних 
мов немовних вищих навчальних 
закладів міста Ніжина. 

Метою проведення цього 
науково-методичного заходу було 
обговорення проблем навчання сту-
дентів іноземній мові з урахуванням 
потреб майбутніх фахівців, аналіз 
основних підходів 
щодо викладання іно-
земної мови профе-
сійного спрямування, 
а також застосування 
інноваційних техно-
логій у процесі викла-
дання іноземної мови 
спеціального вжитку 
та обговорення шля-
хів їх впровадження в 
навчальний процес. 

З вітальним словом 
до учасників семінару 
звернулася декан фа-
культету іноземних мов, 
доцент Тезікова С.В. 

Стан, проблеми та 
перспективи викладан-
ня іноземних мов на 
неспеціальних факультетах НДУ імені 
Миколи Гоголя проаналізувала завід-
увач кафедри іноземних мов, доцент 
Долматова М.П. 

Наступним був виступ старшо-
го викладача кафедри іноземних мов 
Лук’янюк Г.П. Вона розповіла про 
організаційно-методичне забезпечен-
ня навчання професійно-орієнтованої 
іноземної мови у ВНЗ, познайомила 
учасників семінару з новими підруч-
никами, посібниками та навчально-
методичними комплексами для 
навчання студентів немовних спеці-
альностей. Старший викладач кафе-
дри соціально-гуманітарних дисци-
плін ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» Уривалкіна 
К.П. зупинилася на проблемах ви-
кладання іноземних мов у ВНЗ сіль-
ськогосподарського профілю, а також 

педагогічних умовах та шляхах про-
фесійного самовдосконалення ви-
кладача іноземної мови спеціального 
вжитку. Велику зацікавленість у при-
сутніх на семінарі викликало питання, 
з яким виступила старший викладач 
університету Павлюк С.В. Вона роз-
повіла про організацію самостійної 
роботи студентів при написанні фа-
хових проектів іноземною мовою. 
Палій С.О., викладач німецької мови 
Ніжинського училища культури і 
мистецтв імені Марії Заньковецької, 
поділилася власним досвідом щодо 
форм самостійної роботи студентів 
на етапі розвитку умінь читання іно-

земною мовою, представила найефек-
тивніші підходи та методи роботи з 
майбутніми фахівцями мистецьких 
спеціальностей. Викладачі англійської 
мови Ніжинського медичного коледжу 
Чернігівської обласної ради Руденко 
Ю.С. та Довгаль Н.А. виступили з ці-
кавими доповідями про особливості 
контролю знань студентів на заняттях 
з іноземної мови професійного спря-
мування та науково-методичне забез-
печення навчального процесу у ви-
щих медичних навчальних закладах. 
Проблемам формування професійних 
умінь пошуку інформації в системі 
неперервної професійної освіти була 
присвячена доповідь старшого ви-
кладача кафедри іноземних мов НДУ 
імені Миколи Гоголя Кривець С.В. Зо-
крема, вона зупинилася на доцільності 
використання інтернет-технологій на 

Учасники регіонального наУково-методичного семінарУ в гоголівськомУ вУзі

заняттях з іноземної мови за профе-
сійним спрямуванням. Викладач іно-
земних мов Коваль Т.В. ознайомила 
учасників семінару з власною методи-
кою викладання англійської мови на 
неспеціальних факультетах, розповіла 
про використання фахового матеріа-
лу та мультимедійних інтерактивних 
засобів навчання іноземної мови для 
студентів спеціальності «Прикладна 
фізика». Старший викладач кафедри 
іноземних мов Ярешко В.І. підготу-
вав цікаве повідомлення, пов’язане 
з проблемою формування мотивації 
студентів, сучасними нетрадиційними 
методами викладання іноземної мови 

студентам немовних факультетів.
Для проведення семінару факуль-

тетом іноземних мов було надано ау-
диторію, яка відповідала останнім 
технічним вимогам, що допомогло 
викладачам підкріпити усні доповіді 
мультимедійними презентаціями. 

Усі виступи викликали жваве обго-
ворення та дискусії. У ході проведення 
семінару було знайдено відповіді  на 
численні актуальні питання в галузі 
викладання іноземної мови професій-
ного спрямування.

Плідна співпраця викладачів під 
час семінару сприяла появі ідеї зро-
бити його постійно діючим з метою 
подальшого вдосконалення викладан-
ня іноземної мови на нефахових спе-
ціальностях. 

Марина Долматова, завідувач 
кафедри іноземних мов, доцент
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Із пам’ятника на могилі Олександри Йосипівни Коцюби нам 
привітно усміхалося гарне обличчя. У день її 90-річчя людей при-
було небагато, хоча про мітинг і про автобус, який чекатиме біля 
старого корпусу університету, повідомлялося за тиждень. І через 
25 років після смерті ця жінка перевіряла нашу моральність. Бо 
чого варті всі наші лекції про патріотизм перед її вчинком.

Володимир Павлович Крутиус згадує колегу як прекрасного 
лектора. Прилюдно вона підтримувала його, тоді ще викладача-
початківця, а наодинці робила доброзичливі критичні зауважен-
ня. Під час гонінь на «буржуазних націоналістів» розповідала 
про подробиці переслідувань, про те як столичний кадебіст спе-
ціально «не помітив» папки з листуванням, яка могла б компро-

«ШЕВЧЕНКІНІАНА»

ПАМ'ЯТАЄМОМоральний вибір Лесі Коцюби

метувати її в очах тодішньої влади. Цей чоловік теж робив свій 
моральний вибір.

«Де ж ми були в тяжкі для неї часи?» – запитує себе, присутніх 
Тамара Дмитрівна Пінчук, пригадуючи спільні побутові труднощі 
і радісне спілкування з Лесею Йосипівною на початку її роботи в 
Гоголевому виші. А ми, як завжди, були зайняті своїми проблема-
ми і забули про людину, яка не нав’язувала свої клопоти іншим. На 
український світогляд націлювала Коцюба студентів, серед яких 
був і редактор «Ніжинського вісника» Анатолій Шкуліпа.

Від нас усіх, від ректорату проректор з навчально-виховної 
роботи Станіслав Віталійович Зінченко поклав квіти на могилу. 
На пам’ятнику ще можна прочитати ім’я й прізвище. Очевид-
но не тільки за збігом обставин, побачили неподалік поховання 
Григорія Петровича Васильківського, чиї спогади про Лесю Йо-
сипівну я цитувала в своїй публікації в «Ніжинському віснику». 
Подивилися й на інші могили, які вже давно ніхто не доглядає.

Це вже університетський некрополь, дослідження якого може 
бути темою наукових розвідок викладачів і студентів історико-
юридичного факультету. Тільки для цього треба походити кла-
довищем, покопатися в архіві, а не тільки в павутині Інтернету. 
Якщо буде здійснено облік пам’ятників, то знайдуться кошти і в 
бюджеті навчального закладу для їх ремонту. Доповнити марти-
ролог видатних випускників і викладачів портретом О.Й.Коцюби 
може і філологічний факультет, зокрема кафедра української лі-
тератури. Нехай це буде сьогоднішнім проявом нашого україн-
ського патріотизму і пошаною тим, хто за нього постраждав.

Надія Онищенко
На фото: біля могили Олександри Коцюби

11 березня 2011 року відбулася інтелектуальна гра між коман-
дою філологічного факультету «Авітаміноз» та збірною історико-
юридичного факультету та Історичного науково-дискусійного 
клубу «Рюрики». Оскільки цими днями минуло 150 років з дня 
смерті Тараса Шевченка, то й гру назвали «Шевченкініана», і від-
повідно, тематика запитань стосувалася життя та творчості Вели-
кого Кобзаря. 

Гру проводив викладач кафедри соціальної педагогіки та соці-
альної роботи Олег Лісовець. Допомагала йому студентка філоло-
гічного факультету Олена Остапенко.

Розминкою став перший раунд гри за принципом «вірю-не 
вірю», в якому кульмінаційним стало протистояння Олексія Пар-
хоменка та Ігоря Симоненка. Перемогла дружба.

І тур проходив за правилами класичної гри «Що? Де? Коли?» 
завершився з незначною перевагою «Рюриків». ІІ тур у формі 
бліц-тесту був присвячений темі «Шевченко і Ніжин». Глядачі, 
які були присутні в гоголівській аудиторії, мали змогу допомогти 
своїм командам не лише шаленою підтримкою. а й своїми знання-
ми. Цей етап гри був повністю за «Авіатамінозом», який не лише 
зрівняв рахунок, а й вирвався вперед. Останній раунд проходив 
за правилами «своєї гри» – кожен учасник однієї команди проти-
стояв учаснику команди-суперника, даючи відповідь на швид-
кість. Результатом цієї напруженої баталії стала перемога команди 
історико-юридичного факультету. Це дало можливість «Рюрикам» 

з мінімальним відривом виграти всю гру.
Чекатимемо нових інтелектуальних битв, до яких, сподіває-

мось, долучаться й інші факультети.
Володимр Бабка, студент історико-юридичного 

факультету

Олександра Йосипівна Коцюба народилася в 1921 році в селі Веселому Хортицького району Запорізької області. Вищу освіту здобула на 
філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету. Працювала викладачем української літератури в Дрогобичі, Новгород-
Сіверському, Чернігові. А з 1956 року – у Ніжинській вищій школі, спочатку старшим викладачем, а потім доцентом кафедри української літератури. 
За спогадами сучасників її лекції ставали справжнім святом для студентів, яке відбували не лише філологи. Вона організовувала цікаві зустрічі, 
поїздки, екскурсії, що надзвичайно цінували студенти і охоче брали участь у всіх починаннях Лесі Йосипівни.

Але її категоричні судження щодо української історії, літератури, партіотизм не зустрічали схвалення в адміністрації та партійного керівництва, 
оскільки не відповідали основній лінії партії та почуттю інтернаціоналізму, яке виховувалося в радянського народу.

Останньою краплею стала участь Лесі Коцюби у передачі з Києва за кордон трактату Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Одна з 
наймогутніших служб світу КДБ змогла прослідкувати ланцюг передачі до Лесі Йосипівни, її заарештували, відправили у Київ, на Володимирську, 33. 
Почалися допити, очні ставки… Але ця мужня жінка зуміла зротити те, чого не змогли зробити до того мужні чоловіки: вона сказала, що отримала цей 
трактат від уже покійного на той час професора П.М.Попова, свого наукового керівника і доброго наставника.  І як не намагалися працівники відповід-
них органів зламати її, все ж змушені були відступити і на цьому ланцюг арештів завершився. У нашому навчальному закладі постраждалих виявилося 
лише двоє: було звільнено декана філолоічного факультету Григорія Аврахова та доцента кафедри української літератури Олександру Коцюбу.

Без можливості займатися улюбленою справою, без спілкування з друзями, однодумцями, з якими довелося припинити майже всі стосунки, 
щоб не нашколити їм, доживала свій вік ця мужня жінка.

І тепер, у 90-річчя з дня її народження ми хочемо згадати її, сказати спасибі за тих, кого вона врятувала тоді, у далекому, сімдесят третьому, як 
виявилося, ціною майже повної ізоляції  та розбитим серцем, яке на 66-му році життя не витримало – і зупинилось.

Церемонія нагородження учасників гри
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«Пересопницьке Євангеліє»: сторінки історії
 – саме під такою назвою в біблі-

отеці університету пройшла година 
духовності для студентів історико-
юридичного факультету.

Верховна Рада оголосила 2011-й 
Роком Української Першокниги і при-
йняла рішення на державному рівні 
відзначити 450-річчя Пересопницько-
го Євангелія – визначної рукописної 
пам’ятки староукраїнської мови та 
мистецтва ХVІ століття. 

Пересопницьке Євангеліє – це пер-
ший відомий переклад євангельського 
тексту на живу українську літературну 
мову (виконаний у 1555-1561-х роках). 

Ця книга стала симво-
лом української держав-
ності: на ній президенти, 
вступаючи на посаду, 
присягають на вірність 
народові України. 

Про історію мандру-
вання Пересопницько-
го Євангелія, про зміст 
стародавнього рукопису, 
про унікальність і науко-
ву цінність рукописного 
духовного джерела, про 
оригінал Пересопниць-
кого Євангелія, який 
зберігається в Націо-
нальної бібліотеці імені 
В.І.Вернадського розпо-
віли у своїй презентації 
студенти Відмедь Олена 
та Корзунь Марія. 

Завідувач відділу 
обслуговування бібліо-
теки Г.С.Осіпова озна-
йомила з виданнями 
Пересопницького Єван-
гелія, з майбутньою 
новою редакцією перевидання «Пере-
сопницьке Євангеліє. Витоки та сього-
дення», із заходами святкування 450- 
річчя Пересопницького Євангелія.

Студенти дізнались, що в лис-
топаді 2010 року в редакційно-
видавничому комплексі підприєм-
ства «АДЕФ-Україна» віддруковано 
перший аркуш нової редакції Пере-
сопницького Євангелія – «Пересо-
пницьке Євангеліє. Витоки та сьо-
годення». Відбулося це дійство у 
присутності вельми поважних гос-
тей: колишнього президента Укра-
їни (1994–2005 рр.) Леоніда Кучми, 

видатних науковців, культурних та 
громадських діячів України, пред-
ставників української діаспори. 
Оновлена книга буде поєднанням 
зменшених зображень оригінальних 
текстів, доповнених транслітерацією 
та редакцією сучасною українською 
мовою, що надаватиме унікальну 
можливість прочитати Пересопниць-
ке Євангеліє кожній людині, яка ціка-
виться історією формування Україн-
ської держави та її мови.

Проте книга настільки загадко-
ва за своїм походженням, історі-
єю її побутування, поліфонічним 

символічним значенням для всього 
слов'янського світу, що вона ціка-
вить учених і до сьогодні і свідчить 
про спадкоємність культур і духо-
вної близькості XVI і XXI століть. 
Саме про внесок у дослідження Пе-
ресопницького Євангелія видатни-
ми філологами і палеографами Ні-
жинського Історико-філологічного 
інституту князя Безбородько О.С. 
Грузинським, академіком Ю.Ф. Кар-
ським розповів завідувач музею рід-
кісної книги О.С.Морозов.

Цікавим було відвідування музею 
рідкісної книги, де студенти мали змо-

гу побачити видання Пересопниць-
кого Євангелія Інституту української 
мови НАН України, яке вийшло до 
10-річчя незалежності України ти-
ражем 500 примірників та факси-
мільне видання, що вийшло тира-
жем в одну тисячу примірників із 
нагоди 1020- річчя Хрещення Київ-
ської Русі. Нікого не залишила бай-
дужим і розповідь О.С.Морозова, 
який побажав студентам займатися 
науковою працею і вивчати істо-
ричні документи. 

Безперечно, зустріч у бібліотеці 
стала цікавою нагодою познайомитися 

з видатною пам’яткою 
писемності Пересо-
пницьким Євангелієм. 

Бібліотека вислов-
лює щиру подяку за-
ступнику декана з 
виховної роботи Семе-
новій Марині Валенти-
нівні за допомогу в про-
веденні цього заходу.

Відгук студентів: 
Кательницька Леся – 
«..На ювілеї прозвуча-
ло багато цікавої, піз-
навальної інформації. 
До того, як його відві-
дали, мало хто із слуха-
чів мав цілісне уявлен-
ня про Пересопницьке 
Євангеліє. Але ведучі 
розповідали настіль-
ки виразно, захоплю-
юче, що ми, слухачі, 
мимоволі поринали в 
загадковий світ мину-
лого: могли уявити, як 
писалося Євангеліє, 

яке значення мало для нашої країни, 
який вигляд мало…Крім пізнаваль-
ного, захід мав ще й важливе виховне 
значення. Воно полягало в тому, щоб 
викликати інтерес до вивчення пи-
семних пам’яток минулого України, 
естетичного ставлення до дійсності, 
а також показати, що на нашій землі 
було створено багато пам’яток, які й 
сьогодні дивують людей своєю ви-
тонченістю, красою і загадковістю. 
Не кожен народ настільки духовно 
багатий, як український…»

Галина Осіпова, завідувач відділу 
обслуговування бібліотеки

Директор музею рідкісної книги Олександр Морозов  знайомить 
присутніх зі здобутками  представників Ніжинської вищої школи у 

вивченні Пересопницького Євангелія
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Сторінки поетичної творчості...
Весна… Вона асоціюється у нас із оновленням природи, радісним очікуванням тепла, ласкавих сонячних променів, нових, 

незвичайних, але обов’язково приємних подій у своєму житті. Такою приємною подією для Олександра Забарного, кандида-
та педагогічних наук, доцента, декана філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гого-
ля, стало визнання його поетичної творчості. Олександр Вадимович став лауреатом Чернігівської обласної літературної 
премії імені Леоніда Глібова за поетичну книгу «Стежина пам’яті моєї».

До цієї збірки увійшли вірші, що вже публікувалися в періодиці, а також нові твори поета. У них автор розмірковує над 
сутністю людського буття, досліджує духовні витоки  почуття кохання, як найпотужнішого рушія життя людини.

У передмові до книги Леонід Горлач тепло відгукується про поета, «продовжувача славетних філологічних традицій Гого-
лівського вузу», аналізує тематичні цикли поезій, намагається розкрити філософські підвалини поезій Олександра Забарного. 
Особливо відзначає його інтимну і пейзажну лірику: «Саме в ній і криється основа хисту Олександра Забарного. Тут слово на-
буває образних переливів… тут відбувається зрошення людської душі й природи».

Якщо ви почуваєте незрозумілий сум, важні думки захмарюють ваше чоло – візьміть поетичну збірку «Стежина пам’яті 
моєї», впевнена, ви віднайдете споріднені думки. Якщо вас переповнює почуття кохання, якщо ви не можете вмістити в 
собі повноту життя, якщо яскраві барви будь-якої пори року ваблять ваш зір, але німіють вуста – знайдіть співзвучні стру-
ни вашого настрою у збірці «Стежина пам’яті твоєї».                                                                                               Н.Ландар

БАЖАННЯ

Як хочеться мені густим туманом
Лягти в долоні буйногривих трав,
Щоб недозрілий серпень вранці-рано
Підвівся наді мною із заграв.

Під спів пташок злітать думками в небо,
Промчати вітром, не шукаючи доріг…
Мені для щастя зовсім мало треба:
Щоб жити і творити вільно міг.

Щоб день оцей дзвенів, немовби пісня,
Щоб небо відмикав лелечий ключ,
Щоб в грудях від кохання було тісно,
І Київ щоб зорів з дніпрових круч.

А ще так хочеться, щоб Україна
Нарешті піднялася із колін.
Й прошепотіла над ставком калина:
«І буде мати, буде гордий син»…

МАМИНА ПІСНЯ
Часто пригадую, як наді мною
Чатувала ночами ненька,
Коли сон в дівич-вечір тихий
Обминав колисанку мою,
Коли небо кидалося зорями
Й соловей не вщухав до ранку, –
Все вплітала, моя ти нене,
В колискову співанку свою.
Заспівай мені пісню, мамо,
Заспівай мені пісню, рідненька.
По чарівній стежині дитинства
Проведи мене, проведи…
Ой, вертайте, літа, вертайте
До колищеного серпанку,
Я у пісню твою, лебідко,
Тихим смутком собі зайду.
Вже засяяли ранками весни,
Вже літа розродились хлібами,
Вже чоло проорали роки,
Коси всіяла сивина…
Та мандрує твоя співанка
Над розхристаними роками,
І онука, моя лебідко,
Колискову твою співа.
Заспівай мені пісню, мамо,
Заспівай мені пісню, рідненька…

*****
У павутинках бабиного літі
Чаклунка-осінь шле нам SMS.
І спогадом моя душа зігріта,
І знову мрії рвуться до небес…

Іду до тебе через тиху осінь,
Іду до тебе через час й роки,
Але в серці розцвіта фіалок просінь,
І геть жену я зрадливі думки…

Про те, що скроні покрива морозом,
І серце в грудях все частіш болить,
І дослухаюсь зранку до прогнозу,
Щоб не забуть бува кашне одіть…

До біса все! І роки, і зітхання,
Зневіру, розпач і розлуки мить.
В моєму серці розцвіта кохання,
І піснею життя душа дзвенить.

*****
Зійди до мене зіркою із неба,
У маренні з’явися… в сни прийди,
Тільки не клич, і не зови, не треба…
У очі глянь. Й в обійми упади.

Нехай вуста зустрінуться з вустами,
У зорепади хай вбереться світ.
Мої роки ти ніжними руками
Розвій по долі, наче маків світ.

Дай із долонь напитися водиці,
Із вуст хмільних візьми жаги вогонь…
Неначе спраглий прагне до криниці,
Так прагну я тепла твоїх долонь.

Так прагну я тепла твойого тіла 
Й зоринок ніжних у очах твоїх…
Я небо прихилю для тебе, мила,
І Місяць покладу тобі до ніг.

ІЗ ЦИКЛУ «SMS»

Вмиюсь дощем,
                         обітруся вітром,
                                  засміюся веселкою…
Серце у світанку,
                          вік у серпанку,
                                     і цілий світ біля ніг.

ДРУЗЯМ
Називають вас диваками,
Що лишили домівку далеко,
Що ліси вас ховають роками
Чи пустелі випалює спека.

Що гітара для вас рідніша
Від транзисторного перегуку.
Що кохаєтесь ви у віршах
І в біді – ви простягнете руку…

Що морзянка дощу по палатці –
То для вас телеграма із дому,
І штормовка – латка на латці –
Відганяє хворобу і втому.

І закохані ви до нестями
В сонце, ліс, дорогу і квіти.
Називають вас диваками…
Без яких було б сумно жити.
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Увага! Конкурс!
ФОТОКОНКУРС «МІЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Ректорат, соціально-гуманітарний 
відділ, центр інформатизації уні-
верситету оголошують конкурс фо-
тознімків «Мій університет» (далі 
– Конкурс), який проводиться серед 
усіх, хто причетний до життя Ніжин-
ського державного університету імені 
Миколи Гоголя.

Початок Конкурсу приурочений 
дню народження М.В.Гоголя. Термін 
подачі фотознімків та анкет учасників 
– до 20 числа кожного місяця. Голо-
сування на web-сайтті університету 
за кожне фото – 10 днів від дати роз-
міщення. Підведення підсумків Кон-
курсу та оголошення переможців за 
попередній етап проводитиметься до 
5 числа наступного місяця.

Умови участі
1. У Конкурсі має право брати 

участь кожен, хто захоплюється 
фотографією та бажає присвятити 
своє фото темі фотоконкурсу. 

2. До участі в Конкурсі при-
ймаються цифрові фото, на яких 
зображено Ніжинський універси-
тет, життя й діяльність представ-
ників його колективу. 

3. У Конкурсі беруть участь від 
1 до 10 робіт одного автора (більше 
1 роботи приймається в учасника за 
умовою відмінності сюжету від по-
передньої роботи). 

4. Вимоги до робіт: до участі в 
Конкурсі приймаються фотографії, 
на яких зображено: університет, те-
риторія Ніжинської вищої школи, 
сюжети, що стосуються навчаль-
ного, наукового, позанавчального 
життя колективу університету, до-
звілля й побут студентів, прохо-
дження практик.

Технічні вимоги
Фото приймаються від учасника в 

цифровому вигляді; фотографія може 
бути як у кольоровому, так і в чорно-
білому виконанні; у рамках Конкурсу 
дозволяється використання цифрових 
технологій (допускається незначна об-
робка фото, без додавання рамок та ви-
користання фотомонтажу). Якісні фото 
в електронному варіанті надсилати на 
адресу: myndu@ndu.edu.ua, у темі по-
відомлення вказати «фотоконкурс».

Інші вимоги
Учасник Конкурсу має бути авто-

ром роботи; на Конкурс не прийма-
ються фотографії, сюжет яких про-

пагує вживання алкогольних напоїв, 
тютюнопаління, насилля, а також 
фотографії непристойного змісту; до 
Конкурсу також не допускаються ро-
боти, які пропагують будь-яку форму 
ворожнечі, містять будь-яку форму 
реклами. Фотографії, які не відповіда-
ють вимогам, розглядатися не будуть.

До фотографій можна додавати ко-
ментар автора (проза, вірш тощо). Бе-
ручи участь у Конкурсі, автори авто-
матично дають згоду на безкоштовне 
використання їх фоторобіт у реклам-
них матеріалах, на web-сайтті універ-
ситету, при підготовці буклетів і книг. 
Будь-яка публікація матеріалів про-
водиться з обов’язковим зазначенням 
автора роботи. Фотографії можуть ви-

користовуватись тільки за принципом 
«як є» - без додаткової обробки. Будь-
яка модифікація може відбуватися лише 
за згодою автора. Учасники Конкурсу 
не отримують від організаторів Кон-
курсу жодної матеріальної компенсації 
витрат за будь-які послуги, пов’язані з 
підготовкою до Конкурсу.

Процедура проведення Конкурсу 
та оцінювання робіт

Конкурс починається з 1 квітня, 
після його офіційного оголошення на 
сайті університету. До 20 числа кож-
ного наступного місяця відбувається 
збір фотографій і заявок від бажаючих 
прийняти участь у Конкурсі. Після за-
вершення терміну прийняття конкурс-

них робіт, вони експонуватимуться на 
web-сайтті організатора конкурсу – 
www.ndu.edu.ua. Голосування на web-
сайтті університету проводитиметься 
до 1 числа наступного місяця.

До кожної фотографії необ-
хідно додати:

1. Назву роботи.
2. Місце та рік зйомки.
3. Ім’я, прізвище автора, місце 

проживання, навчання.
4. Особисту електронну адресу та 

діючий контактний телефон.
Критерії відбору робіт для фото-

виставки:
1. Художній задум та технічне ви-

конання. 2. Творчий підхід та цікавий 
сюжет. 3. Відповідність робіт тема-

тиці Конкурсу. Оргкомітет конкурсу 
зобов’язаний проінформувати учас-
ників про хід проведення Конкурсу, 
в тому числі: вимоги до конкурсних 
робіт, кінцевий термін здачі конкурс-
них робіт, критерії оцінки робіт. Ви-
значення переможців у відповідних 
номінаціях буде відбуватися шляхом 
голосування відвідувачів сайту уні-
верситету за одну з робіт за визначе-
ними критеріями. Переможці Конкур-
су будуть оголошені в 5-денний строк 
після завершення голосування. Най-
кращі 3 учасника визначатимуться за 
результатами голосування. Перемож-
ці будуть нагородженні цінними при-
зами або грошовими преміями. 
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СПОРТ СПОРТ СПОРТ
Шахи

Продовжується міжфакультетська спартакіада, у рамках 
якої  15-16 лютого 2011 року відбулися змагання з шахів. І місце 
посів фізико-математичний факультет, ІІ місце – природничо-
географічний, ІІІ – факультет психології та соціальної роботи.

Юнаки
І дошка

І місце – Ярослав Скрипка, студент фізико-математичного ф-ту;
ІІ місце – Олексій Чернета, студент ф-ту псих. та соц. роботи;
ІІІ місце – Дем’ян Шошов, студент прир.-географічного ф-ту.

ІІ дошка
І місце – Олександр Грицик, студент прир.-географічного ф-ту;
ІІ місце – Ілля Бабенко, студент факультету іноземних мов;
ІІІ місце – Тарас Жежера, студент фізико-математичного ф-ту.

Дівчата
Дівчата змагалися на одній дошці, тому в них лише три призери:

І місце – Тетяна Сова, студентка фізико-математичного ф-;
ІІ місце – Алла Диннік, студентка природничо-географічного ф-ту;
ІІІ місце – Ольга Мінко, студентка філологічного факультету.

Шашки
22 лютого в університеті в рамках міжфакультетської спар-

такіади проходили змагання з шашок, у результаті яких призові 
місця в командному заліку розподілилися так:

І місце – команда фізико-математичного факультету;
ІІ місце – команда філологічного факультету;
ІІІ місце – команда природничо-географічного факультету.

Юнаки
І дошка

І місце – Олексій Кононенко, студент ф-ту псих. та соц. роботи;
 ІІ місце – Андрій Сурай, студент фізико-математичного ф-ту;
ІІІ місце – Ярослав Черняк, студент історико-юридичного ф-ту.

ІІ дошка
І місце – Ігор Симоненко, студент філологічного факультету;
ІІ місце – Руслан Горілий, студент історико-юридичного ф-ту;
ІІІ місце –Ілля Бабенко, студент факультету іноземних мов.

Дівчата

І дошка
І місце – Тетяна Сова, студентка фізико-математичного ф-ту;
ІІ місце – Марина Сліпенька, студентка ф-ту іноземних мов;
ІІІ місце – Вікторія Кондратенко, студентка філологічного ф-ту.

ІІ дошка
І місце – Катерина Хобел, студентка фізико-математичного ф-ту;
ІІ місце – Катерина паляниця, студентка філологічного ф-ту;
ІІІ місце – Тетяна Салій, студентка прир.-географічного ф-ту.

Міжфакультетська спартакіада

Кубок пам'яті Івана Кочерги з 
міні-футболу

Протягом кількох років в університеті на природничо-
географічному факультеті проходять змагання з міні-футболу 
пам’яті Івана Кочерги, колишнього декана цього факультету. У 
турнірі беруть участь команди студентів різних курсів факультету 
та команда випускників. Цього року він проходив із 8 по 22 люто-
го. Результати змагань:

І місце – команда «Раритет» (випускники);
ІІ місце – команда групи ГТ-33;
ІІІ місце – команда групи ГБ-22.
За результатами турніру були визнані кращі гравці, якими 

стали студент ІІІ курсу природничо-географічного факультету 
Сергій Перхайло (кращий воротар), випускник природничо-
географічного факультету Віктор Оснач (кращий гравець), сту-
дент V курсу природничо-географічного факультету Артем Тимо-
шенко (кращий бомбардир).

Чемпіонат міста Ніжина з 
волейболу

13 березня відбувся чемпіонат міста з волейболу серед 
жіночих команд, у якому брали участь команди ДЮСШ, «Ні-
жинка», збірні Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя та Ніжинського агротехнічного інституту. У 
результаті напружених змагань наша збірна посіла ІІ місце.

Вітаємо срібних призерів із перемогою і бажаємо їм по-
дальших спортивних успіхів і перемог і називаємо їх поімен-
но: капітан команди Світлана Гринь (факультет психології та 
соціальної роботи), Ірина Переход, Марина Шумна, Корень-
кова Катерина, студентки фізико-математичного факультету; 
Олена Шевченко, Юлія Євтушенко, Мар’яна Яременко, сту-
дентки природничо-географічного факультету; Анна-Марія 
Тончаєва, студентка факультету іноземних мов.

У парку культури та відпо-
чинку міста Ніжина відбулося 
загальноміське спортивне 
свято «Ніжинська масляна», у 
програмі якого були лижні пе-
регони, лижна естафета, сан-
ні перегони, перетягування 
канату, веселі старти та ін. У 
заході брали участь виклада-
чі навчальних закладів міста 
Ніжина, студенти, працююча 
молодь, учні шкіл, працівни-
ки міської та районної рад.

У лижних перегонах переміг 
старший викладач кафедри фі-
зичного виховання та валеології 
Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя 
Володимир Боровик. Це вже не 
перша перемога Володимира 
Віталійовича. Вітаємо одного з 
кращих лижників міста та бажа-
ємо йому подальших успіхів. 

«Ніжинська масляна 2011»


