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КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НІЖИНСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

4 квітня 2011 року в Ніжинсько-
му державному університеті імені 
Миколи Гоголя відбулася конфе-
ренція трудового колективу, на по-
рядку денному якої розглядалося 
питання «Обрання претендентів на 
заміщення вакантної посади ректо-
ра Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя».

На конференції були присутні 
директор Департаменту персоналу 
та керівних кадрів МОН МС Укра-
їни Баранов-Мохорт С.М., началь-
ник управління освіти і науки Черні-
гівської обласної держадміністрації 
А.А.Заліський, голова секретаріату 
Української асоціації студентського 
самоврядування Смірнов О.О.

Конкурс на заміщення посади рек-
тора був оголошений 25 лютого 2011 

року. Оголошен-
ня про проведення 
конкурсу було опу-
бліковане в газеті 
«Освіта України», 
строк подачі до-
кументів на участь 
у конкурсі був 
встановлений до 
25.03.2011 року. До-
кументи на участь у 
конкурсі подали два 
претенденти: про-
фесор Бойко Олек-
сандр Дмитрович, 
виконуючий обов’язки ректора Ні-
жинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, та професор 
Яковець Василь Павлович, прорек-

тор з науково-
педагог ічно ї 
роботи та 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій – ди-
ректор Інсти-
туту відкритої 
освіти НАПН 
України.

У ході кон-
ференції пре-
тенденти на по-

ЗI СВЯТОМ ВЕЛИКОДНЯ!

Президія конференції трудового колективу

саду ректора професори Бойко О.Д. 
та Яковець В.П. виступили перед 
делегатами конференції, ознайоми-
ли присутніх з програмами, відпо-
віли на питання. Після обговорен-
ня виступів претендентів відбулося 
таємне голосування, за підсумками 
якого Бойко Олександр Дмитрович 
набрав 52% голосів, а Яковець Ва-
силь Павлович – 33%.

Зауважень щодо проведення 
Конференції, в тому числі й таєм-
ного голосування, від делегатів, 
претендентів та присутніх представ-
ників Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України та Черні-
гівської обласної державної адміні-
страції не надійшло.

У ці дні ми відзначаємо 
Світле Христове Воскресін-
ня, одне з найбільших хрис-
тиянських свят, яке симво-
лізує торжество життя.

Нехай це величне свято 
наповнить серця світлими 
почуттями надії і любові, 
дарує щастя та добро. Бажа-
ємо Вам радості, здоров’я, 
добробуту і благополуччя, не-
хай царюють у ваших серцях 
радість і душевний спокій.

Конференція голосує
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Ювілейний Всеукраїнський
Нещодавно у стінах Ніжинської вищої 

школи відбулася яскрава непересічна подія, 
яка стала надбанням усієї міської громади – 

Десятий Всеукраїнський юніорський конкурс 
вокальної, диригентської та інструментально-
виконавської майстерності. Захід, який щоріч-
но організовує факультет культури і мистецтв 
Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, зібрав майже 140 учасників 
із різних регіонів України – до нас приїхали 
учасники з Києва, обласних центрів – Вінниці, 
Донецька, Луцька, Ми-
колаєва, Одеси, Пол-
тави, Хмельницького, 
Харкова, Чернігова, 
Черкас, Ужгорода, з 
міст обласного під-
порядкування – Бер-
дичева, Берислава, 
Богуслава, Броварів, 
Горлівки, Лебедина, 
Луганська, Кам’янець 
– Подільського, Умані, 
Фастова, а також, тра-
диційно, ми приймали 
учасників з Ніжина та 
Чернігівської області. 
Така широка «геогра-
фія» конкурсу свідчить 
про те, що учасників 
приваблює ряд чинни-
ків, які зробили наш конкурс відомим та попу-
лярним в Україні: по-перше, це об’єктивність 
оцінювання за унікальною системою сучасно-
го європейського зразка, по-друге, це гостин-
ність, дбайливість, привітність оргкомітету, 
по-третє – насичена пізнавальна програма.

Високоавторитетний статус Всеукраїн-
ського юніорського змагання обумовлений 
підтримкою Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України Національної 
Всеукраїнської музичної спілки та Наці-
ональної музичної академії України ім. 
П.І. Чайковського. Журі Всеукраїнського 
юніорського конкурсу вокальної, дири-
гентської та інструментально-виконавської 
майстерності в різні роки очолювали ви-
датні українські митці: доктор мистецтвоз-
навства, професор А.П.Лащенко (2002, 
2003), народний артист України, академік 
О.С.Тимошенко (2004, 2005). 

П’ятий рік поспіль головою журі запро-
шується ректор НМАУ – народний артист 
України, доктор мистецтвознавства, профе-
сор В.І.Рожок. Почесним президентом юві-
лейного конкурсу став ректор Ніжинсько-
го державного університету імені Миколи 
Гоголя, доктор політичних наук, професор 
О.Бойко, президентом конкурсу – декан фа-

культету культури і мистецтв, кандидат педа-
гогічних наук, доцент Л.Гусейнова, науковим 
керівником проекту – доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач ка-
федри музичної педагогіки та 
хореографії О.Ростовський. 
Головою оргкомітету був 
одноголосно обраний за-
служений артист України, 
доцент, завідувач кафедри 
інструментально-виконавської 
підготовки М.О.Шумський. 

Змагання юніорів прово-
дилися, відповідно до поло-
ження про конкурс, у трьох ка-
тегоріях: А – музичні училища, 
В – педагогічні училища та С – 
музичні школи. У свою чергу, 
кожна категорія передбачає 
декілька номінацій: вокалісти, 
диригенти, піаністи та вико-

навці на оркестрових інструментах. 
Основний тур проходив за головуван-

ням заступників голови журі – це кандидат 
пед. наук, доцент Л.В.Гусейнова; кандидат 
пед. наук, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни, професор Л.В.Костенко; заслужений діяч 
мистецтв України, професор Л.Ю.Шумська; 
заслужений артист України, доцент 

М.О.Шумський. Конкурс претендентів на 
здобуття Гран-прі очолив Голова Журі. 

За результатами конкурсу усі учасники 
отримали відповідно до кількості набраних 
балів Золоті, Срібні та Бронзові дипломи, 
а найбільш талановиті – стали володарями 
Гран-прі у своїх номінаціях:  Роздайгора Ві-
талій (вокал) – студент ІV курсу 
Хмельницького музичного учи-
лища ім.В.І.Заремби; Фріцлер 
Реґіна (фортепіано) – студентка 
ІV курсу Київського інституту 
музики ім.Р.Глієра;  Євреімова 
Влада (народний спів) – сту-
дентка ІV курсу Донецького 
училища культури; Фоміна 
Наталія (естрадний спів) – сту-
дентка ІІІ курсу Донецького 
училище культури; Скороба-
гатий Олександр (балалайка) – 
студент ІІІ курсу Ніжинського 
училища культури і мистецтв ім. 
Марії Заньковецької; Орещук 
Орест (баян) – студент ІV курсу Камя’нець-
Подільського коледжу культури і мистецтв; 
Сухрин Ігор (ксилофон) – студент ІІІ курсу 
Ніжинського училища культури і мистецтв ім. 
Марії Заньковецької; Хавень Едуард (акорде-

он) – студент ІV курсу Луцького педагогічно-
го коледжу.

Найвищий бал серед диригентів отри-
мали: Ломинога Катерина – студентка ІV 
курсу педагогічного коледжу Харківського 
гуманітарного-педагогічного інституту; Дзі-
валтівський Максим – студент ІV курсу Берди-
чівського педагогічного коледжу.

Традиційно програма конкурсу вклю-
чає також показові концерти, презентації, 
майстер-класи, тому оргкомітет конкурсу 
щорічно запрошує відомих в Україні ви-
конавців та авторитетні творчі колективи. 
Їх виступи завжди створюють виняткову 
творчу ауру, надають молодим музикантам 
можливості для набуття слухацького досві-
ду, оскільки протягом усього конкурсу його 
учасники постійно знаходяться в атмосфері 
філармонійного буття.

У день відкриття конкурсу відбувся ав-
торський вечір видатної української компо-
зиторки народної артистки України, лауреата 
Державної премії України ім.Т.Г.Шевченка 
Лесі Дичко, який блискуче провела музикоз-
навець, ст. викладач О.Кавунник. Різнома-
нітні жанри були представлені в концерті зу-
силлями багатьох виконавців, а саме: солістка 
Київського муніципального академічного 
театру опери та балету для дітей і юнацтва, 

лауреат Міжнародних конкурсів 
Тамара Ходакова (сопрано) у су-
проводі концертмейстера НМАУ 
ім.П.І.Чайковського лауреата 
Міжнародних конкурсів Наталії 
Коротко; викладач Рівненсько-
го державного гуманітарного 
університету Ірина Казимірська 
(фортепіано); концертмейстер 
кафедри вокально-хорової май-
стерності НДУ ім. М.Гоголя 
О.Синельникова (фортепіано). 
Оскільки в творчості Л.Дичко 
хоровий жанр є найпотужнішим, 
участь у концерті хорових колек-
тивів Ніжина була не випадко-
вою: це Молодіжний хор «Світич» 
(заслужені діячі мистецтв Укра-
їни, професори Л.Шумська та 
Л.Костенко), жіночий хор «Кан-

цона» (ст.викладач З.Хоменко), дитячий хор 
«Сяйво» Ніжинської ДМШ (заслужений пра-
цівник культури України – С.Голуб), зведений 
жіночий хор НУККіМ ім. М.Заньковецької та 
НДУ ім. М.Гоголя (кандидат мистецтвознав-
ства, доцент Л.Дорохіна).

Із захопленням сприйняли гості конкурсу 

та жителі міста Ніжина концерт студентсько-
го симфонічного оркестру Національної му-
зичної академії України ім. П.І.Чайковського 
під орудою диригента – заслуженого діяча 
мистецтв України, професора Ігоря Палкіна. 

Оргкомітет конкурсу з Л.Дичко

Голова журі нагороджує переможців

Майстер-клас академіка А.Авдієвського



3квітень  – 2011

Програма концерту включала твори гені-
ального російського композитора – класика 
П.І.Чайковського, які визнані шедеврами сві-
тового музичного мистецтва: П’ята симфонія, 
увертюра-фантазія «Ромео і Джульєтта», сюї-
та з балету «Лускунчик».

Кульмінацією Десятого ювілейного юні-
орського конкурсу став концерт флагмана 
українського хорового мистецтва – Націо-
нального заслуженого академічного україн-
ського народного хору ім.Г.Верьовки. 

Перед початком концерту художній керів-
ник та головний диригент хору – Герой Укра-
їни, народний артист Украї-
ни, лауреат Державної премії 
України ім. Т.Г.Шевченка Ана-
толій Авдієвський виступив з 
майстер-класом з питань теорії 
хорового виконавства. Кожне 
слово, кожен жест геніального 
маестро зал сприймав, затаму-
вавши подих, оскільки слухачі 
розуміли, що в цю хвилину тво-
риться високе мистецтво з під 
руки видатного майстра. Бурх-
ливі оплески, сльози духовного 
очищення, сяючі очі слухачів 
стали найвищою нагородою 
для виконавців та диригента, а 
для юних учасників конкур-
су ця подія залишиться найяскравішим 
враженням на все життя. 

Не менш цікавою подією конкурсу став 
майстер-клас викладача Запорізького му-
зичного училища, композитора, аранжу-
вальника Людмили Жульєвої. ЇЇ фортепіанні 
ансамблі відомі та популярні в усіх країнах 
СНГ, а авторські збірки, які видаються упро-
довж останнього десятиліття, є неоціненним 
матеріалом для виконавців – професіоналів, 
студентів та учнів. 

На презентації творів Л.Жульєвої висту-
пили фортепіанний дует у складі кандидата 
пед.наук, доцента Лариси Гусейнової та кан-
дидата мистецтвознавства Тетяни Ляшенко, 
викладач НДУ ім.М.Гоголя Олена Спіліоті, 
викладач Уманського музичного училища 
Генннадій Без’язичний, учні старшого викла-
дача вищої категорії Ніжинської ДМШ Ніни 
Черняк. Людмила Жульєва стала справжнім 
відкритям конкурсу – людина неймовірного 
таланту, доброї вдачі, сповнена оптимізму та 
життєлюбності, зачарувала присутніх своєю 

закоханістю в музику, очевидним креативом у 
підході до ансамблевого аранжування, вико-
навською та методичною майстерністю. 

Останній день конкурсу був дуже наси-
ченим за кількістю заходів. Вірність високим 
мистецьким традиціям Ніжинської вищої 
школи продемонстрував концерт факультету 

культури і мистецтв, режисований Головою 
Оргкомітету конкурсу заслуженим артистом 
України М. Шумським. Втілили концерт 
студенти, викладачі та концертмейстери, 
які доклали максимум зусиль для того, щоб 
учасники конкурсу закохалися в наш універ-
ситет, а надалі, можливо, виявили бажання 
продовжувати тут своє навчання. Фактично, 
кожен концертний номер викликав емоцій-
ний відгук залу: фортепіанний дует у складі 
доцентів Л.Гусейнової та Т.Ляшенко; ст. ви-
кладач В.Курсон; лауреати Всеукраїнсько-
го юніорського конкурсу Л.Пархоменко та 

С.Гладарьов (клас ст.викладача А.Хоменко); 
лауреат Міжнародного та Всеукраїнських 
конкурсів естрадної пісні С.Довгаль (клас 
ст.викладача Н.Крутько), зразковий театр 
пісні «Vivat» (ст.викладач Н.Крутько); моло-
діжний ансамбль танцю «Забава» (викладач 
О.Пархоменко), оркестр народних інстру-
ментів (доцент М.Шумський), а також наші 
хорові колективи: хор «Світич» (професори 
Л.Шумська та Л.Костенко), хор «Канцона» 
(ст.викладач З.Хоменко), хор «Любава» (до-
цент Л.Дорохіна). Окремо хочеться відзначи-
ти музикантів, які продемонстрували достой-
ний виконавський рівень, супроводжуючи 
виступи солістів та хорів – це провідний кон-
цертмейстер Г.Брюзгіна, концертмейстери 
А.Кульбака, О.Синельникова та Л.Чмелик. 

У цей же день відбулося вручення на-
город, яке проводив заступник голови журі. 
Найяскравіші учасники, найцінніші за худож-
німи властивостями музичні номери стали 
окрасою святкового концерту переможців.

Хочеться також нагадати, що проект 
конкурсу щорічно втілюється 
силами колективу факультету 
культури і мистецтв та оргко-
мітету. Злагодженість роботи 
конкурсу забезпечується завдя-
ки всебічному сприянню рек-
торату університету, а також 
інших його підрозділів: декана-
ту факультету культури і мис-
тецтв, соціально-гуманітарного 
відділу, видавництва, навчаль-
ного відділу, адміністративно-
господарчого відділу, бухгалте-
рії, канцелярії, машбюро. Шість 
років поспіль до роботи кон-
курсу долучається Ніжинська 
ДМШ, у стінах якої проводиться 

змагання учасників номінації «Оркестрові ін-
струменти». Користуючись нагодою, хочеть-
ся висловити щиру вдячність директору шко-
ли, голові Ніжинського міського відділення 
Національної Всеукраїнської музичної спіл-
ки, заслуженому працівнику культури Украї-
ни С.Голубу за людяність, за сприяння роботі 

конкурсу та підтримку усіх творчих заходів. 
Висвітлення інформації про конкурс у ЗМІ 
забезпечується завдяки роботі редактора 
та ведучої музичних програм Національної 
радіокомпанії України, члена Національної 
спілки журналістів України С.Артеменко та 
директора телерадіокомпанії «Ніжинське 
телебачення» С.Ковальова. Також, не менш 
значущою допомогою конкурсу є сприяння 
Ніжинського обласного ліцею, який надає 
можливість розмістити велику кількість 
учасників конкурсу.

Оргкомітет вважає необхідним відзна-
чити в межах цієї статті са-
мовіддану роботу тих його 
представників, чий внесок в 
організацію конкурсу важ-
ко переоцінити: ст.викладач 
О.Кавунник, викладач 
М.Коломійченко, концерт-
мейстер О.Герасименко (про-
ведення концертних програм), 
ст. викладач В.Курсон (роз-
селення учасників, робота в 
журі), кандидати пед. наук, до-
центи О.Коваль, В.Ревенчук, 
Н.Біла, кандидат мистецтвоз-
навства, доцент Т.Ляшенко 
(координація оргкомітету та 
деканату, робота в журі), ви-

кладач вищої категорії Ніжинського облас-
ного ліцею В.Потороча (режисура конкурсу 
Гран-прі та концерту лауреатів, робота в 
журі), ст. викладачі З.Хоменко, А.Хоменко, 
В.Коробка, Н.Голуб, Н.Крутько та викла-
дач О. Спіліоті (контроль аудиторного фон-
ду, прийом гостей, робота в журі) викла-
дач Ю.Дворнік, лаборанти І.Прошукало, 
А.Євлах, А.Шкляренко та О.Мірошник (до-
кументообіг), концертмейстери А.Кульбака 
та О.Синельникова (супровід виступу кон-
курсантів), викладач О.Пархоменко (кон-
цертна програма).

За особистий внесок у розвиток юні-
орського конкурсу, його організатори 
отримали різні види заохочення: почес-
на відзнака орден «За видатні досягнення 
у музичному мистецтві» вручена декану 
факультету культури і мистецтв, доценту 
Л.Гусейновій; почесні відзнаки Вченої ради 
НМАУ ім.П.І.Чайковського «За видатні 
досягнення в розвитку національного му-
зичного мистецтва, благодійну та гуманіс-
тичну діяльність» були вручені редактору 
та ведучій музичних програм Національної 
радіокомпанії України, члену Національної 
спілки журналістів України С.Артеменко та 
професорам НДУ ім. М.Гоголя Л.Шумській 
та Л.Костенко; грамоти Вченої ради НМАУ 
ім.П.І.Чайковського «За вагому науково-
педагогічну та творчу діяльність» отримали 
старші викладачі О.Кавунник та З.Хоменко, 
а також викладач вищої категорії Ніжин-
ського обласного ліцею В.Потороча. 

Десятий ювілейний Всеукраїнський юні-
орський конкурс музикантів, на який з не-
терпінням очікували усі організатори та 
учасники, пройшов динамічно, потужно, 
запам’ятався багатоплановістю, яскравими 
заходами та іменами. Сподіваємось, що у май-
бутньому наш конкурс ще не раз відкриє нові 
молоді таланти, залишиться цікавою школою 
майстерності та духовного збагачення молоді 
і, одночасно, святом музичного мистецтва.

Людмила Шумська, автор та 
координатор проекту конкурсу, заслужений 

діяч мистецтв України, професор 

конкурс юніорів-музикантів

В.І.Рожок з керівниками хору «Світич»

Оркестр НМАУ та диригент Ігор Палкін
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Капелюх Гоголя, або як це було...ПРО НАС ПИШУТЬ

Нещодавно мене цілком серйозно запитали, чи прав-
да, що в нашому університеті виявили якусь цікаву зна-
хідку часів Гоголя. Я не відразу зрозуміла, що мова йде 
про першоквітневий жарт із капелюхом Гоголя.

Мабуть, більшість студентів, викладачів та співробітників Го-
голівського вузу, та й не тільки вони, змогли подивитися в новинах 
на каналі «Інтер» сюжет про знайдений капелюх Гоголя, який тран-
слювався 1 квітня. Або прочитати про цю ж подію в першоквітне-
вому випуску газети «Освіта України». Цю інформацію підхопило 
також Обласне телебачення. Тому, видається, для невтаємничених 
варто розкрити передісторію цього першоквітневого жарту, завдя-
ки якому Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

мав не одну хвилину слави.
У професора історико-

юридичного факультету Сергія 
Леп’явка зародилася ідея та осно-
ви сценарію про начебто знайде-
ний в університеті двометровий 
капелюх Гоголя, який допомагав 
спудеям тих часів краще навчати-
ся. Цю ідею підтримав колектив 
історико-юридичного факультету. 
Його декан, Лариса Мицик, запро-
понувала запросити представників 
провідних українських каналів та 
зняти про це сюжет.

Історико-юридичний факуль-

31 березня у стінах Гоголівського вузу від-
бувся IV Всеукраїнський студентський фес-
тиваль КВН «Кубок Гоголя», у якому взяли 
участь команди КВН «Без БЛА-БЛА» Ніжин-
ський державний університет імені Миколи 
Гоголя, «НА ГРАНІ» Ніжинський агротехніч-
ний інститут, «Люди Ч» Чернігівський націо-
нальний педагогічний університет, «А я вот че 
подумал» Університет «КРОК».

Цьогорічний фестиваль відзначився 
кількома новаціями: перш за все, це презен-
тація нової збірної команди КВН Гоголів-
ського вузу «Без БЛА-БЛА», яка, як на свій 
дебют, показала зовсім непогані результати. По-друге, організа-
тори фестивалю по-новаторськи підійшли до конкурсу капітанів, 
який став своєрідною родзинкою конкурсу, де жарти народжували-

ся, що називається, на ходу. І, нарешті, непо-
ганою розвагою та кузнею нових жатрів став 
розіграш призів від спонсора серед глядачів.

За результатами гри перемогу вже вдру-
ге здобула команда «НА ГРАНІ», якій вру-
чили «Кубок Гоголя» та цінний приз. Збірна 
НДУ «Без БЛА-БЛА» посіла ІІ місце. Квнів-
цям з університету «КРОК» голова секрета-
ріату Української асоціації студентського 
самоврядування Олександр Смірнов вручив 
кубок Української асоціації студентського 
самоврядування.

Але, як на мене, переможених тут не 
було, переміг, як завжди, гумор, місцями «на грані», але тим не 
менше гарний настрій глядачам був забезпечений.

Наш кор.

«НА ГРАНІ»

«Без БЛА-БЛА»

Церемонія нагородження

«А я вот че подумал...» «ЛЮДИ Ч»
Голова журі та ректор університету 

нагороджують переможців

тет на чолі з дека-
ном взяли активну 
участь у підготовці 
«сенсації». Михайло 
Михайленко та Іри-
на Кириченко, пред-
ставники    соціально-
г у м а н і т а р н о г о 
відділу, відзняли за 
адаптованим сцена-
рієм ролик «Капе-
люх Гоголя», який 
тепер знаходиться 
у відеотеці уні-
верситету. 

Напередодні 1 
квітня до універси-
тету приїхали знімальні групи телеканалу «Інтер» та Чернігівського 
телебачення, які, використовуючи уже наявний відеоматеріал та своє 
бачення цієї «епохальної» події, зробили сюжети для телебачення.

Ось, власне, і вся передісторія цього першоквітневого жар-
ту в стилі «великого насмішника», випускника Ніжинської 
вищої школи Миколи Гоголя. Наскільки вдалим він вийшов, 
свідчить той факт, що дехто сприйняв його цілком серйозно, не 
зважаючи на 1 квітня.

Що ж тут скажеш, багата талантами наша земля. Так тримати!
Наталія Ландар
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КОВАЛЬ КРИЦЕВОГО  РЯДКА
Цими світлими днями свою сімде-

сяту весну зустрічає відомий україн-
ський письменник, лауреат багатьох 
престижних літературних премій, ви-
хованець славетного Гоголівського 
вузу, наш земляк Леонід Никифорович 
Горлач (Коваленко).

Він народився 4 квітня 1941 року 
в мальовничому поліському містечку 
Ріпки, яке вгніздилося серед зелені 
лісу на півночі області. Саме п’янке  
повітря лісу та кришталева прозо-
рість поліських озер і річок пода-
рувало Леоніду Коваленку міцне 
здоров’я, гарний фізичний гарт. 
Та й прізвіще зобов’язувало бути 
міцним силою і духом, а козацька 
кров, що перейшла у спадок від 
пращурів, кликала до дії. Дитин-
ство провів у селі Червоний Коло-
дязь на Ніжинщині. Змалечку лю-
бив змагання: прудко бігав, добре 
стрибав, любив грати у футбол, 
волейбол, плавати. А тому був 
справжнім ватажком серед одно-
літків. У школі навчався добре, 
любив читати… Отож, коли на-
став час обирати вуз для здобуття 
освіти, вагатися не став, відвіз до-
кументи до Ніжинського держав-
ного педагогічного інституту на 
філологічний факультет. Саме в 
літературній студії Гоголівського 
вузу, якою керував тоді молодий 
доцент Дмитро Сергійович Нали-
вайко (нині відомий літературозна-
вець, доктор філологічних наук, лау-
реат Шевченківської премії) розквіт 
і огранився письменницький талант 
юнака. Літературна студія Наливай-
ка - це яскрава сторінка в історії 
Ніжинської вищої школи. У ній гар-
тувався не лише письменницький та-
лант, тут гартувався дух і переконан-
ня молодих людей, їхнє розуміння і 
сприймання справді демократичних 
цінностей, любов до України. Саме 
з неї почали своє сходження на лі-
тературні  вершини Євген Гуцало, 
Анатолій Давидов, Леонід Горлач, 
Володимир Мордань, Віктор Вовк та 
ще багато талановитих юнаків та ді-
вчат. Саме тут, у Ніжині, розквіт по-
етичний талант Леоніда Горлача, як 
неперевершеного лірика-романтика. 
Вслухайтесь у ці рядки: 

Кохана, сніг надворі – синій сніг!
Дивись кудись, а хочеш – в мою 

душу.

Або: 
Я напишу тобі листа губами на 

губах,
Нехай любов наша зроста 

житами на горбах.
Яка висока образність, яка пісен-

ність… а що найголовніше, яка про-
стота для розуміння та сприйняття.  Не 
випадково тут, у Ніжині, він зустрічає 
не лише свою Музу, але й свою долю, 
свою дружину…

По закінченні вузу Леонід Гор-

лач йде до війська, а потім поринає 
у вир журналістики. Він співпрацює 
з редакціями чернігівських газет, де 
ще відчувається молодечий творчий 
дух Євгена Гуцала та Володимира 
Дрозда. Друкує добірки віршів ра-
зом зі  своїми побратимами по сту-
дії Дмитром Куровським та Петром 
Пулінцем. Та своїми літературними 
успіхами він завдячує ще одному ви-
хованцю Ніжинського педінституту 
– Юрію Збанацькому, який переко-
нав його залишити Чернігів і профе-
сійно зайнятися поезією.

Переїхавши до Києва, поет не 
полишає «журналістських хлібів», а 
згодом починає працювати в апараті 
Спілки письменників України. Роки, 
проведені поряд з Олесем Гонча-
ром, Павлом Загребельним, Юрієм 
Мушкетиком, переорієнтували його 
поетичне мислення, зробивши його 
більш соціальним, філософсько-
довершиним, що згодом спонукало 

письменника взятися за написання 
епічних творів.

Письменницька доля Леоніда 
Горлача щаслива. Він автор понад 
сорока книг поезії, прози, публіцис-
тики. Його письменницькі шляхи 
пролягли через усі республіки ко-
лишнього Радянського Союзу. Одну 
зі своїх публіцистичних книг він так 
і назвав «Від Дніпра до Амуру». Він 
щасливий тим, що достеменно не 
знає, скільки ж творів його опублі-

ковано? Адже його вірші перекла-
далися майже на усі мови народів 
СРСР, а ще на польську, болгар-
ську, чеську, словацьку, німецьку, 
французьку… Та хіба перелічиш!

У його творчому доробку 
книжки віршів та балад для ді-
тей, повісті «Буран», «Золота 
пора», книги публіцистики «Ма-
гістраль віку», «Дальневосточ-
ное кольцо», книги літературно-
критичних нарисів «Платон 
Воронько» та «Павло Усенко»... 
І це далеко не повний перелік 
різних граней його літератур-
ного обдарування. Та особисто 
я щиро вдячний йому за те, що 
він одним із перших розвинув  в 
українській літературі жанр ві-
ршованого історичного  роману. 
Його твори «Ніч у Вишгороді», 
«Слов’янський острів», «Чисте 
поле», «Перст Аскольда», «Руї-
на», «Мамай» стали віршованим 
підручником з історії України у 

якому чесно, правдиво і, що голо-
вне, щиро і патріотично передано 
менталітет українського народу. 
Його «Мамай», на мою думку, по-
винен стати предметом вивчення 
сучасних школярів. Тільки тоді ми 
зможемо говорити про національне 
самоусвідомлення та  самоінденти-
фікацію молоді.

Леонід Горлач - лауреат низки 
міжнародних та всеукраїнських літе-
ратурних премій. Добре відомий він 
і як перекладач. Поетичні переклади 
Леоніда Горлача засвідчують про не-
абиякий талант дарувати українсько-
му читачеві незнайомого іншомов-
ного поета. 

Вітаючи Леоніда Никифоровича зі 
славним ювілеєм, хочеться побажати 
йому міцного здоров’я, козацького 
довголіття, творчої наснаги, неви-
черпності поетичного слова, сімей-
ного затишку та достатку. З роси та 
води вам Майстре!

 Олександр Забарний, декан 
філологічного факультету 
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Цвітуть каштани в ніжині

Цвітуть каштани в Ніжині –
Забудеш, пташко, про Париж,
Згадаєш край засніжений,
Сюди на крилах прилетиш.

Мости хвилюються – Остер
Грайливо мчить із ручаями,
І будуть верби відтепер
Пишатися над берегами.

Від сонця небо запалилось,
Тихенько листя шелестить,
Як навкруги усе змінилось,
Співати хочеться і жить.

Сплять храми вже золотоверхі,
Христом освячені хрести,
Я знаю, що я тут не перший,
І не остання, знаю, ти.

Ці храми нам золотоверхі
Любов поможуть зберегти,
В твоїм коханні буду першим,
В моїм остання будеш ти.

Достиглі грона винограду

Стежинами Графського саду
Блукаю я часто один,
Де грона п’янкі винограду
Сплелися із віттям калин.

Тут ніби з’являються крила,
Зникає буденність життя,
Немов розгортає вітрила
Чарівне таке майбуття. 

 Достиглі грона винограду
 Зібрали сонце і росу,
 Всю прохолоду листопаду,
 Гаряче літо і весну.

 Барвисте листя винограду
 Вплітає осінь у косу,
 І я шукаю тут розраду,
 Печаль сюди також несу.

Куйовдить слухняне волосся
Бешкетливий вітер мені,
Можливо, це просто здалося,
Скажи, то ти любиш, чи ні?

Пригадуєш росяні ранки,
Як зорі всміхалися нам,
І як вже востаннє на ґанку
Шепнула, що серце віддам.

ПОЕТИЧНА СТОРІНКА
Анатолій Ролік «Лети зі мною в мій таємний світ…» 

– під такою назвою 31 березня в міському Будинку 
книги пройшла презентація поетичної збірки Надії Ів-
ченко «Я б світ змінила…».

Надія Івченко – нині фахівець міжнародного відді-
лу Ніжинського державного університету імені Ми-
коли Гоголя, поет, перекладач. Це її третя збірка. У 
ній мова йде про те, що, які б не були реалії життя, 
людський розум і душа, трансформуючись, відчувають 
вічні істини: любов і зло, правду і кривду, вірність і ба-
жання жити повним життям.

У презентації взяли участь ті, хто вже знайомий з 
творчістю Н.Івченко: Анатолій Шкуліпа, член Націо-
нальної спілки письменників України, редактор газети 
«Ніжинський вісник», творча молодь з Ніжина і Киє-
ва, колеги, представники творчої інтелігенції міста, 
працівники ЦБС, які допомогли у проведенні заходу.

Пропонуємо вашій увазі вибрані поезії Н.Івченко.

Сльозою писана печаль. 
Снігами писана розлука. 
Мені минулого не жаль. 
І я не опускаю руки.

Ітиму в літо крізь весну, 
збиратиму її в долоні. 
В твої обійми загорну 
моє чекання на пероні.

***
Заснули проліски під снігом, 
Весну чекають, що не за горами. 
Замерзли квіти, хоч і штучні, 
Отам, де мармур, поруч мами.

Це – пам’ять... 
Проліском жевріє і чекає,
І маму звідусюди виглядає…

Бо очі мамині - барвінком синім 
На мене дивляться: живі донині.
Весна - то маминих долонь тепло,
Що проліску жагу і взимку зберегло.

***
– Не радій, – 
сказала хмара сонцю.
– Не поспішай, – 
прошепотів мороз струмку.
– Припини рюмсати, – 
проскрипів нічний холод бурульці.
– Заспокойтесь, – 
гукнула зима,
обвисаючи інеєм із гілок яблунь.

Мабуть весна
зачепилась спідницею
кольору трави
за останню довгу ніч
перед березневим рівноденням
і примусила нас грітися
мріями про тепло.

***
Шукайте жінку у світах, 
шукайте істину в напої...
Та де шукать мені тебе?
Хоч знаю: нас у світі –двоє.

Десь ти блукаєш... І мене
відшукуєш...
Рівняєш з тою...
І мовчки свариш сам себе,
і не здаєшся у двобої
своєї долі й відчуття,
що десь зустрінемось ми... Двоє...

І – перевернеться буття...
І дотиком –
печаль загоїть.

Я ніжною буду
Сьогодні я ніжною буду.
Такою я ще не була:
мов силою центробіжною,
яка притискає тіла...

Так тісно, що дихать несила.
Так близько, що жар спопеля.
Я ніжною бути хотіла,
 та пристрасті душить петля.

Я все-таки буду ніжною,
як подих зорі, як роса,
як ніч новорічна – сніжною,
шовковою – мов коса.

Я ніжною стала з тобою.
Ступаю – не чути ходи.
Травою стелюсь луговою,
твої заховавши сліди.

Мій світ
Лети зі мною в мій таємний світ.
Там затишно, як в юності.
Бентежно.
Лише зі мною відчувай політ.
І помах крил, як і душі, – безмежно.

Лети зі мною... Зачекався світ.
Бо став любов’ю...
Зорі – наче квіти...
Я заманила у нічний політ.
І відпустила...
  Ти і не помітив.
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ДЕСЯТА ЛІТНЯ 
УНІВЕРСІАДА ОБЛАСТІ
16-17 березня 2011 року на базі Ні-

жинського державного університету 
імені Миколи Гоголя в рамках Х літньої 
Універсіади області відбулися змагання 
з настільного тенісу, в яких брали участь 
команди Гоголівського вузу, Чернігів-
ського національного педагогічного 
університету, Ніжинського агротехніч-
ного інституту, Чернігівського держав-
ного технологічного університету, Чер-
нігівського державного інституту права 
та соціальних технологій.

Особистий залік
Чоловіки

В особистому заліку серед чоло-
віків золото і срібло було у представ-
ників ЧДТУ Бурого Максима та Яся 
Павла, третім став Капленко В’ячеслав 
(ЧДІПСТ). Кращий результат се-
ред наших студентів - у представника 
природничо-географічного факультету 
Перхайла Сергія, який в особистому за-
ліку посів четверте місце.

Жінки
У особистому заліку І місце здо-

була Бура Оксана (ЧНПУ), ІІ місце 
– у Сенченко Ірини (ЧДТУ), третьою 
стала теж представниця Чернігівсько-
го педагогічного університету Несте-
ренко Катерина. Кращий результат 
нашої студентки Мажуги Тетяни ви-
явився лише шостим. 

Пари
Чоловіки

У парних змаганнях І місце виборо-
ли представники ЧДТУ Ясь Павло та 
Бурий Максим. Срібло в пари Ніжин-
ського державного університету Котля-
ра Сергія та Перхайла Сергія, бронза 
– у представників Чернігівського педуні-
верситету Полуляха Дениса та Приходь-
ка Юрія.

Пари
Жінки

У парних змаганнях серед жінок І 
місце посіли Бура Оксана та Нестеренко 
Катерина з Чернігівського педагогічно-
го університету, другими стали Сенчен-
ко Ірина та Шеремет Ірина з Чернігів-
ського технологічного університету, ІІІ 
місце здобула пара у складі Куник Юлії 
та Мажуги Тетяни з Ніжинського уні-
верситету.

Змішані пари
Ще один вид змагань у складі змі-

шаних пар входив до змагань з тенісу в 
рамках Універсіади. І першими виявила-
ся пара з Чернігівського технологічного 
університету Бурий Максим та Сенчен-

ко Ірина, ІІ місце вибороли Полулях 
Денис та Бура Оксана – представники 
Чернігівського педагогічного універ-
ситету. «Бронзою» порадувала своїх 
уболівальників пара з Ніжинського 
університету у складі Котляра Сергія та 
Мажуги Тетяни.

Командний залік
Підсумувавши результати усіх зма-

гань, визначилися лідери в командному 
заліку. Ними стали:

І місце – команда Чернігівського дер-
жавного технологічного університету;

ІІ місце – команда Чернігівського на-
ціонального педагогічного університету;

ІІІ місце – команда Ніжинського 
державного університету імені Миколи 
Гоголя.

Вітаємо нашу команду з призовим 
третім місцем в обласних змаганнях та 
бажаємо їм на цьому не зупинятися і 
надалі впевнено прямувати до олімпій-
ських вершин.

ФІНАЛ КУБКУ НМГО СТ 
«СПАРТАК»

19 березня пройшов фінал Кубку 
НМГО СТ «Спартак» з футзалу. Вдру-
ге за історію розиграшу Кубку його 
володарем стала команда Ніжинського 
агротехнічного інституту. ІІ місце – у 
збірної Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя. ІІІ місце 
– збірна «Фаворит». У складі команди 
НДУ за переомгу змагалися: Перхайло 
Сергій, Авраменко Ростислав, Віник 
Олексій, Іващенко Вадим (природничо-

СПОРТ СПОРТ СПОРТ
географічний факультет), Гузь Дмитро 
(фізико-математичний  факультет), Пет-
лай Сергій (історико-юридичний фа-
культет), Прохоренко Тарас, Юрченко 
Андрій (факультет інозених мов).

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКА 
СПАРТАКІАДА
Баскетбольні баталії

З 28 березня по 4 квітня пройшли зма-
гання з баскетболу у рамках міжфакуль-
тетської спартакіади Гоголівського вузу.

Серед жінок зіграли всі заявлені 
команди, а серед чоловіків відбулися 
змагання лише між п’ятьма факульте-
тами (команда факультету психології 
і соціальної роботи не брала участі в 
змаганнях).

Чоловіки
Серед чоловіків вже з перших турів 

глядачі змогли побачити лідерів зма-
гань, які впевнено перемагали своїх 
конкурентів за місце на п’єдсталі. Чем-
піон був відомий уже в передостанньо-
му турі. Ним стала збірна природничо-
гографічного факультету. Друге місце 
посіла команда факультету іноземних 
мов, бронзова нагорода – у збірної 
фізико-математичного факультету. На-
ступними в турнірній таблиці були збір-
ні історико-юридичного та філологічно-
го факультету.

Жінки
У жінок чемпіон був виявлений лише 

в останньому турі змагань. Дівчата 
природничо-географічного факультету 
вирішили повторити подвиг хлопців та 
створили їм тандем на першому місці 
п’єдестала, завоювавши чемпіонство. 
Срібло завоювала збірна історико-
юридичного факультету, бронзою за-
довольнилися дівчата з факультету пси-
хології та соціальної роботи.

Четверте місце за збірною факуль-
тету іноземних мов, п’яте – фізико-
математичного, шосте – філологічного 
факультету.

Переможці змагань були нагородже-
ні призовими кубками.

Сергій Скляр, студент філологічного 
факультету 

Збірна НДУ з футзалу

Баскетбольні баталії

Змагання змішаних пар
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Вітаємо переможців фестивалю художньої творчості 
«СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА 2011»!

Навесні обдаровані студенти та творчі колек-
тиви Гоголівського вузу завжди з нетерпінням 
чекають на фестиваль художньої творчості «Сту-
дентська весна». Це одна з небагатьох можли-
востей продемонструвати свої таланти у різних 
видах мистецтва: вокалі, хореографії, виразному 
читанні, театральних постановках.

Цього року відбірковий тур фестивалю прохо-
див 6 квітня. Авторитетне журі фестивалю на чолі 
з заслуженим артистом України Миколою Шум-
ським визначило переможців у номінаціях «роз-
мовний жанр», «вокал», «хореографія».

Кращі колективи та виконавці взяли участь у 
святковому гала-концерті, який відбувся 13 квіт-
ня. Після концерту пройшла урочиста церемонія 
нагородження переможців.

Отже, цього року були відзначені такі вико-
навці та колективи:

Заохочувальними преміями та грамотами 
були нагороджені: 

Ансамбль сопілкарів фольклорного гурту 
«Калинонька»;

Нестеренко Тарас, Шурига Олена (фізико-

математичний факультет).
ІІІ місце

Бебес Марина (факультет культури та мис-
тецтв), Желіба Яна  (факультет психології і со-
ціальної роботи), Корнієнко Анна (факультет 
іноземних мов), Лисенко Катерина (історико-
юридичний факультет), Риженко Марія (фа-
культет іноземних мов), Туз Євгенія (факультет 
психології і соціальної роботи), Ходот Ганна (фа-
культет іноземних мов);

ІІ місце
Гузь Ольга (історико-юридичний факуль-

тет), Косаренко Олександр (факультет культури 
та мистецтв), Красносільська Олена (історико-
юридичний факультет), Петрик В’ячеслав (фа-
культет культури та мистецтв), Салій Людмила 
(факультет культури та мистецтв), Скрипець 
Катерина (факультет іноземних мов), Тонкошку-
рий Богдан (факультет культури та мистецтв), 
Шматок Ірина (факультет культури та мистецтв), 
загальноуніверситетський вокальний колектив 
«Калинонька» (художній керівник – Вадим По-
лянський), загальноуніверситетьска театральна 

студія «Максимум» (художній керівник – Ірина 
Кириченко), вокальне тріо «Веста» історико-
юридичного факультету, загальноуніверси-
тетський вокальний колектив «Піноколлада» 
(художній керівник Олена Авраменко), загаль-
ноуніверситетський хореографічний ансамбль 
«Шаленство».

І місце
Арендар Ганна (факультет психології та со-

ціальної роботи), Василенко Євгенія (факуль-
тет психології та соціальної роботи), Внучкова 
Дар’я (факультет культури та мистецтв), Сагай-
дачна Наталія (філологічний факультет), Симо-
ненко Ігор (магістрант філологічного факуль-
тету), Хижняк Дмитро (факультет культури та 
мистецтв), Ширай Альона (факультет культури 
та мистецтв), загальноуніверситетський хоре-
ографічний колектив «Беллатрекс» (художній 
керівник – Марія Михальська), хореографічний 
колектив факультету іноземних мов, творча гру-
па історико-юридичного факультету.

Переможці фестивалю нагороджені грошо-
вими преміями та почесними грамотами.

Творча група історико-юридичного 
факультету

О.Косаренко та К.Скрипець

Хореографічний колектив факультету 
іноземних мов

Вручення почесних грамот переможцям 
фестивалю

Театральна студія «Максимум»

Хореографічний ансамбль 
«Беллатрекс» Вокальний колектив «Калинонька»

А.Ширай  та Д.Хижняк 

Г.Арендар та Н.Сагайдачна


