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ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В 
НІЖИНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ!За вагомі досягнення в 

науково-педагогічній та вироб-
ничій діяльності, творче став-
лення до виконання професій-
них обов’язків та з нагоди Дня 
працівників освіти наказом рек-
тора університету занесені на 
Дошку пошани університету та 
нагороджені грошовою премією 
такі співробітники та викладачі:

Галата Віталій Степано-
вич, завідувач господарства АГВ;

Єфремов Віктор Воло-
димирович, доцент кафедри 
економічної теорії і соціально-
економічної політики;

Капленко Оксана Мико-
лаївна, доцент кафедри україн-
ської літератури;

Конончук Антоніна Іва-
нівна, декан факультету психо-
логії та соціальної роботи;

Костенко Людмила Ва-
силівна, завідувач кафедри 
вокально-хорової майстерності, 
професор;

Ларіна Тетяна Валеріїв-
на, старший викладач кафедри 
прикладної лінгвістики;

Мартиненко Володимир 
Васильович, доцент кафедри 
всесвітньої історії;

Мельничук Олександр 
Володимирович, проректор з 
наукової роботи та міжнарод-
них зв’язків, завідувач кафедри 
фізики, професор;

Новгородська Юлія Григо-
рівна, доцент кафедри педагогіки;

Оніщенко Світлана Сте-
панівна, провідний бібліотекар;

Остапчук Валентина Во-
лодимирівна, доцент кафедри 
географії;

Плотніков Євген Олексан-
дрович, старший викладач кафе-
дри прикладної лінгвістики;

Ростовський Олександр 
Якович, завідувач кафедри му-
зичної педагогіки та хореогра-
фії, професора;

Рудич Інна Миколаївна, 
інженер комп’ютерних систем;

Самойленко Григорій Ва-
сильович, завідувач кафедри 
російської і зарубіжної літерату-
ри та історії культури, професор;

Тимошенко Олексій Ана-
толійович, доцент кафедри за-
гальної та практичної психології;

Філоненко Олена Станіс-
лавівна, завідувач навчальної, 
виробничої практики відділу 
організаційно-методичної ро-
боти та сприяння працевлашту-
вання випускників.

ДОШКА ПОШАНИ 
УНІВЕРСИТЕТУ

У Ніжинському дер-
жавному університеті 
імені Миколи Гоголя на-
передодні Дня працівників 
освіти відбувся традицій-
ний святковий концерт 
та вручення почесних 
грамот кращим пред-
ставникам професорсько-
викладацького колективу, 
студентам і співробіт-
никам Ніжинської вищої 
школи. У день професій-
ного свята, що об’єднує 
всіх тих, хто відкриває 
двері у світ знань, науки, 
мудрості, освітян вузу вітали ректор університету професор Олександр Бой-
ко, голова профкому співробітників Олексій Лейберов, кращі творчі колективи 
та виконавці факультету культури і мистецтв: відкрив свято хореографіч-
ний колектив «Забава» (художній керівник – Олександр Пархоменко), далі 
дарували святковий настрій присутнім у залі викладачі, студенти факульте-
ту, чудова виконавська майстерність яких полонила серця. Молодіжний хор 
«Світич» (художні керівники – заслужені діячі мистецтв України Людмила 
Шумська та Людмила Костенко), лауреат міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів, оркестр народних інструментів під керівництвом заслуженого ар-
тиста України Миколи Шумського стали завершальним акордом святкуван-
ня нашого професійного свята.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
15 жовтня в актовому залі Гоголів-

ського корпусу відбулася Міжнародна 
наукова конференція «Інтелектуальний 
внесок поляків у науку та культуру Чер-
нігівщини: історія і сучасність»  за учас-
ті Генерального Консула Республіки 
Польщі Рафала Вольскі.

Поважне наукове зібрання відкрив 
ректор університету професор Олек-
сандр Бойко, який у своєму віталь-
ному слові зауважив, що проведен-
ня конференції співпало з офіційним 
курсом України на євроінтеграцію. І 
додав, що науковці міста ще 10 років 
тому почали досліджувати питання 
культурного взаємовпливу двох наро-
дів, публікуючи матеріали у збірнику 
«Поляки в Ніжині».

Олег Бузун, голова районної ради, 
розповів про особливості ніжинсько-
польської співпраці, яка проявляєть-
ся в різних напрямках: в економічно-
му (діяльність в Ніжинському районі 
польських підприємств), так і в куль-
турному (участь фольклорних колек-
тивів району в XXVII регіональному 
фольклорному ярмарку «З мальованої 
скрині» у м.Кентшин (Польща).

Присутній на конференції директор 
Відокремленого підрозділу Національно-
го університету біоресурсів і природоко-
ристування «Ніжинський агротехнічний 
інститут» Василь Лукач подарував гостю 
з Польщі сувенір на згадку про Ніжин.

Про різні аспекти досліджуваної 
теми розповідали також доктор філо-
логічних наук професор Григорій Са-

мойленко, доцент кафедри української 
мови Валентина Пугач, доцент кафедри 
всесвітньої історії Петро Моціяка, Іван 
Кедун, доценти кафедри історії Укра-
їни та політології Ольга Ростовська, 
Максим Потапенко, декан факультету 
інозених мов Світлана Тезікова, доцент 
кафедри загальної та практичної пси-
хології Марія Наконечна, у минулому 
старший викладач кафедри української 
літератури поет Олександр Гадзін-
ський, науковий співробітник Ніжин-
ського краєзнавчого музею імені Івана 
Спаського Віктор Ємельянов та ін.

У роботі конференції взяли участь 
представники міської влади, президент 
спілки польської культури «Астер», за-
служений працівник культури Польщі 
Фелла Белінська, студенти та виклада-
чі Ніжинської вищої школи, представ-
ники польських і українських ЗМІ.

На завершення слово взяв Гене-
ральний консул Республіки Польща в 
Україні Рафал Вольскі, подякувавши 
всім за теплий прийом та цікавість до 
польської культури, відзначив, що за-
ходи такого рівня дозволяють озна-
йомити широкі кола з останніми на-
уковими досягненнями та визначають 
ті питання, що потребують вивчення. 
Також пан Рафал додав, що ніжин-
ці – «приклад надзвичайно доброї та 
людяної громади. Ваше місто має уні-
кальну історичну спадщину».

За матеріалами конференції буде ви-
дано збірник наукових праць.

Наш кор.

Всеукраїнська конференція 
на природничому

24 – 25 жовтня 2013 року в Ніжинсько-
му державному університеті імені Ми-
коли Гоголя відбулася ІІ Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Сучас-
ні проблеми природничих наук та мето-
дики їх викладання» (до 80-річчя від дня 
створення природничо-географічного 
факультету), у якій взяли участь близько 
ста вчених з усіх куточків України.

Учасників наукового зібрання від іме-
ні адміністрації нашого навчального за-
кладу привітав проректор з наукової ро-
боти та міжнародних зв’язків Ніжинської 
вищої школи Олександр Мельничук.

Робота конференції розпочалася з пле-
нарного засідання, на якому з доповідями 

виступили Інесса Марисова, кандидат біо-
логічних наук, професор з темою «Кафедрі 
зоології – 80». Ніна Лукашова, доктор педа-
гогічних наук, професор ознайомила при-
сутніх зі «Сторінками історії кафедри хімії 
Гоголівського вишу». Професор кафедри ге-
ографії Микола Барановський, доктор гео-
графічних наук розповів про становлення та 
сьогодення кафедри географії Ніжинського 
державного університету. Анатолій Демчен-
ко, доктор фармакологічних наук, професор 
Чернігівського національного педагогічно-
го університету імені Т.Г.Шевченка інфор-
мував про стан справ з «Пошуком нових 
протипухлинних препаратів серед нітро-
геновмісних гетероциклічних систем». Ан-
дрій Грабовський, кандидат педагогічних 
наук, доцент Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 
розкрив методичні засади «Підготовки май-
бутніх учителів хімії до організації та прове-
дення хімічного експерименту в загальноос-
вітніх навчальних закладах».

Далі науковці працювали в секціях. 
Робота конференції відбувалася за таки-
ми напрямками: 

– секція 1 «ботанічні науки» (голова 
секції: В.Гавій, доцент кафедри біології);

– секція 2 «зоологічні науки» (голова сек-
ції: І.Марисова, професор кафедри біології);

– секція 3 «географічні науки» (голо-
ва секції: М.Барановський, професор ка-
федри географії);

– секція 4 «хімічні науки» (голова сек-
ції: В.Суховєєв, професор кафедри хімії);

– секція 5 «методика викладання 
природничих дисциплін» (голова секції 
Н.Лукашова, професор кафедри хімії).

25 жовтня на заключному засіданні 
відбулося підведення підсумків роботи 
конференції, дискусії, прийняття ухвали 
конференції.

Наш кор.
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НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
10-11 жовтня 2013 року в Ніжин-

ському державному університеті від-
булася очно-заочна V Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Інновації у вищій освіті», співорга-
нізаторами якої виступили Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих 
та Інститут педагогіки Національної 
Академії педагогічних наук України, 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, кафедра пе-
дагогіки Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 

У роботі конференції взяли 
участь науковці науково-дослідних 
інститутів Національної академії пе-
дагогічних наук, вищих навчальних 
закладів усіх регіонів України та ба-
гатьох зарубіжних країн: Росії, Біло-
русі, Молдови, Грузії, Казахстану, 
Польщі, США, Болгарії та ін.

Метою конференції було об-
говорення актуальних питань 
реформування вищої освіти в 
контексті євроінтеграції та уза-
гальнення досвіду діяльності ви-

шів щодо впроваджен-
ня інноваційних форм 
і методів навчання і 
виховання майбутніх 
фахівців.

Зацікавленість на пле-
нарному засіданні викли-
кали доповіді Бєлікової 
Н.О., доктора педаго-
гічних наук, професора 
(Луцьк, Україна) на тему 
«Пріоритетні напрями 
модернізації вищої осві-
ти України на сучасному 
етапі»; Завгородньої Т.К., 
доктора педагогічних 
наук, професора (Івано-
Франківськ) – «Пробле-
ма ступеневої підготовки у ВНЗ в 
контексті Болонського процесу і 
можливості її розв’язання в Украї-
ні»; Мерзлякової О.Л., кандидата 
психологічних наук, молодшого на-
укового співробітника Інституту пе-
дагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України – «Розвиток інфор-
маційної грамотності як актуальний 

н а п р я м о к 
педагогічної 
д і я л ь н о с т і 
вищої шко-
ли»; Тезікової 
С.В., канди-
дата педаго-
гічних наук, 
доцента (Ні-
жин) – «Євро-
пейський ви-
мір освітніх 
вимірювань», 
В и х р у щ а 
А.В., доктора 

педагогічних наук, професора (Тер-
нопіль) – «Філософія освіти як педа-
гогічна проблема»; Бейгер Галини, 
доктора педагогічних наук (Хелм, 
Польща) – «Учитель ХХІ століття в 
уяві сучасних студентів», Закаріаш-
вілі Маріам, доктор педагогічних 
наук (Телавський університет, Гру-
зія) – «Інновації освіти: від традицій-

ної технології навчання до мульти-
медійних технологій» та ін.

У межах конференції працювали 
шість секцій: «Актуальні проблеми 
філософії вищої освіти», «Проблема 
ступеневої підготовки у вузі в кон-
тексті Болонського процесу», «Ін-
новаційні технології у вузівській ди-
дактиці», «Моніторинг якості вищої 
освіти», «Проблеми професійного 
становлення фахівців у вузі» і «За-
рубіжний і вітчизняний досвід підго-
товки фахівців у вузі».

Значний інтерес викликали 
майстер-класи: «Підготовка до участі 

в щорічній міжнарод-
ній конференції Єв-
ропейської асоціації 
дослідників освіти» 
(Тезікова С.В.); «Кон-
сультативна бесіда у 
професійній діяльнос-
ті фахівців соціально-
педагогічної сфе-
ри» (Борисюк С.В.); 
«Ефективне мислен-
ня особистості – за-
соби розвитку та 
діагностики» (Мерз-
лякова О.В.).

Програмою кон-
ференції було перед-
бачено відвідування 
музеїв університету 

та міста Ніжина, культурна програ-
ма, трапезування за ніжинськими 
традиціями, а також учасники кон-
ференції мали можливість відвідати 
меморіально-культурний комплекс 
«Гетьманська столиця» в м.Батурин. 

Євгенія Коваленко, професор, 
завідувач кафедри педагогіки НДУ 

імені Миколи Гоголя
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У НІЖИНСЬКІЙ 
ВИЩІЙ ШКОЛІ: ЗАПОЧАТКОВУЄМО НОВІ ТРАДИЦІЇ

Всеукраїнський день дошкілля – свя-
то, яке нещодавно святкується педаго-
гами дошкільної ланки освіти в Україні. 
На факультеті психології та соціальної 
роботи, де з 2002 року здійснюється під-
готовка фахівців з дошкільної освіти, з 
ініціативи кафедри дошкільної освіти, 
цього року започаткована нова традиція 
щорічного проведення Всеукраїнської 
студентської науково-практичної конфе-
ренції, приуроченої святкуванню Всеу-
країнського дня дошкілля. 

Історія Ніжинської вищої школи за-
свідчує, що підготовка фахівців дошкіль-
ної освіти вже здійснювалась в університеті 
раніше. Це відбувалось у 20-30-ті рр. мину-
лого століття в Інституті народної освіти, 
у який було реформовано Ніжинський 
історико-філологічний інститут імені Без-
бородька. У вересні 1921 року на факуль-
теті соціального виховання було відкрите 
відділення дошкільного виховання, де 
до жовтня 1932 року здійснювалася під-
готовка фахівців дошкільної освіти. Тож 
своєрідне друге народження спеціальність 
«дошкільне виховання» отримала через 70 
років – у 2002 році. У 2007 році відбувся 

перший випуск фахівців зі спеціальності 
«дошкільне виховання; практична психо-
логія». За сім років на факультеті підго-
товлено близько 500 фахівців з дошкільної 
освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«спеціаліст» за спеціальністю «дошкільна 
освіта; практична психологія» на денній 
та заочній формах навчання. З них – 46 ма-
ють  дипломи з відзнакою.

Студенти спеціальності «дошкільна 
освіта» є активними учасниками та при-
зерами щорічних всеукраїнських олімпі-
ад з дошкільної педагогіки. Їх активність 
у науковій роботі засвідчує щорічна 
участь у вузівських та всеукраїнських 
студентських науково-практичних кон-
ференціях, представлення власних на-
укових доробків – наукових статей, які 
подані до факультетського та універ-
ситетського збірників студентських на-
укових робіт, наукових збірників інших 
вищих навчальних закладів України. Їх 

біля двохсот.
Цього року моло-

ді науковці здійсню-
вали студентський 
науковий вимір сучас-
них проблем дошкіль-
ної освіти в умовах її 
реформування.

Участь у кон-
ференції заявили 67 
учасників, з них 16 
– представники з ін-
ших вузів та науково-
дослідних установ 
України, а саме: 
Криворізького педа-
гогічного інституту 
ДВНЗ «Криворізь-
кий національний 
університет», Луганського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, 
ДВНЗ «Донбаський державний педа-
гогічний університет» (м.Слов’янськ), 
Інституту розвитку дитини Національ-
ного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, Інституту проблем 
виховання НАПН України.

Високий науково-практичний рівень 
конференції засвідчили доповіді провід-
них науковців в галузі загальної та до-
шкільної педагогіки: доктора педагогічних 
наук, професора, провідного наукового 
співробітника Лабораторії превентивного 
виховання Інституту проблем виховання 
АПН України В.М.Оржеховської, доктора 
педагогічних наук, провідного наукового 
співробітника, завідувача Лабораторії пре-
вентивного виховання Інституту проблем 
виховання АПН України Т.Є.Федорченко, 
кандидата педагогічних наук, доцента 
кафедри дошкільної освіти Криворізько-
го педагогічного інституту ДВНЗ «Кри-
ворізький національний університет» 
Р.В.Кондратенко, кандидата педагогічних 
наук, доцента кафедри дошкільної освіти 
Ніжинського державного університету іме-
ні Миколи Гоголя Н.П.Пихтіної. У допо-
відях презентовано дослідження проблем  
формування культури здоров’я у дітей до-

шкільного віку; діагностики чинників ви-
никнення негативних проявів у поведінці 
дошкільників; досвіду підготовки фахівців 
з дошкільної освіти у вузах України...

Ключовою доповіддю пленарного 
засідання, присвяченою питанням фор-
мування базових якостей особистості як 
важливої складової професійної компе-
тентності майбутнього фахівця, стала до-
повідь доктора психологічних наук, про-
фесора, завкафедрою дошкільної освіти 
НДУ імені М.Гоголя О.Л.Кононко. 

Наслідуючи своїх наставників та 
демонструючи високий рівень власних 
наукових знахідок, студенти представ-
ляли та обговорювали актуальні про-
блеми дошкільної освіти за напрямами, 
що склали відповідні секції науково-
практичної конференції:  педагогічні 
технології в дошкільній освіті; психоло-
гічний супровід становлення особистості 
дитини в різних соціальних інституціях; 
освіта і соціокультурний простір дитин-
ства; взаємодія дошкільного закладу з 
родиною: сучасні підходи.

Не залишились байдужими як учас-
ники конференції, так і її гості – студен-
ти молодших курсів спеціальності «до-
шкільна освіта», інших спеціальностей 
факультету та університету.

Учасники, окрім науково-
пізнавальних вражень отримали в якості 
заохочення  наукової діяльності грамоти 
від декана факультету психології та соці-
альної роботи А.І.Конончук.

З великим бажанням продовжити нау-
кову діяльність, студенти і викладачі обмі-
нялись інформацією про перспективи про-
ведення відповідних науково-практичних 
конференцій молодих науковців у най-
ближчий час в інших вузах: у листопаді 
– студентів чекає Інтернет конференція, 
проведення якої ініціює Інститут розвитку 
дитини Національного педагогічного уні-
верситету імені Михайла Драгоманова, у 
березні – конференція у стінах Криворізь-
кого педагогічного інституту ДВНЗ «Кри-
ворізький національний університет».

Активності, здобутків, наукової са-
мореалізації Вам, молоді науковці!

Ніна Пихтіна, завідувач кафедри 
дошкільної освіти
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Цю розмову я почув у кабінеті ректора 
університету під час зустрічі Олександра 
Дмитровича Бойка з професором Євгеном 
Олександровичем Сверстюком під час 
відвідування останнім нашого вузу.

Олександр Бойко: Євгене Олексан-
дровичу, звідки така зацікавленість Го-
голем? Адже він не входив до сфери Ва-
ших наукових досліджень…

Євген Сверстюк: Та хіба ж можна пе-
редбачити, коли Гоголь увійде у Ваше 
життя. Тут не обійдешся без містики. У 
дитячі роки Гоголь мені не подобався. 
Ні, я, безперечно, читав все, що було 
необхідне зі шкільної програми, але 
глибинної суті Гоголя я не розумів. Уже 
пізніше, перебуваючи у мордовських 
таборах, я перечитав Гоголя, бо окрім 
російської класики більше нічого у та-
бірній бібліотеці не було. Перечитав… І 
власне тоді і зрозумів вислів, що «і Тол-
стой, і Достоєвський вийшли із гоголів-
ської «Шинелі». Гоголь по-справжньому 

Діалоги про Гоголя

Соромно зізнатися, але до вступу у вуз 
я не приділяла великої уваги постаті Ми-
коли Гоголя. Звісно, я читала твори, перед-
бачені шкільною навчальною програмою, 
але значного бажання заглибитись і зрозу-
міти внутрішній світ творця я за собою не 
помічала. Для мене він був ніким іншим, як 
російським та українським прозаїком, дра-
матургом, поетом, критиком, публіцистом, 
визнаним класиком української та росій-
ської літератури, але ніколи не виникало 
інтересу поцікавитись його біографією, 
життєвим шляхом, особливостями твор-
чої манери. Лише пройнявшись магічною 
атмосферою старого корпусу Ніжинсько-
го державного університету імені Миколи 
Гоголя і розповідями викладачів про вели-
чезну роль Миколи Васильовича в історії 
вузу і Ніжина загалом, у мене прокинувся 
інтерес відкрити Гоголя по-новому. Дяку-
ючи великій кількості праць, присвячених 
дослідженню постаті письменника, надзви-
чайно цікавим екскурсам викладачів в істо-
рію університету часів навчання і діяльності 
Гоголя, мені вдається дізнатися все більше 
і більше. Гоголь постає переді мною ма-

М І Й  Г О Г О Л Ь

оригінальний, він дійсно новатор і в по-
будові сюжету, і в творенні образів, літе-
ратурних характерів, типажів. Гоголь, як 
ніхто з його сучасників, зрозумів україн-
ську душу, розкодував її сутність і заклав 
підвалини літературного осмислення цієї 

душі… Власне, мої роздуми над цією 
проблемою і зреалізувалися у есеях, які й 
склали основу книги, яку я презентую у 
Вашому вузі…

Дозвольте і мені запитати: а чи були 
у Вашому житті історії, пов’язані з 
ім’ям Миколи Гоголя?

Олександр Бойко: Безперечно, були. 
Взяти хоча б останню з них. Ми завітали на 
гостинець до грузинського міста Телаві для 
підписання угоди про співпрацю між Ні-
жинським та Телавським університетами. 
При знайомстві проректор їхнього вузу по-
цікавився: «Ніжин… А де це?» Я відповів, 
що в Україні, поблизу Києва. «А хто з відо-
мих юдей у вас вчився?» Я посміхнувся і від-
повів: «Гоголь». «О, Гоголь!..» – вигукнув 
проректор і в захваті підняв руки до неба…

Співрозмовники розсміялися, а я по-
думав: «Спасибі тобі, Миколо Васильо-
вичу, що отак через віки, примножуєш 
славу нашого університету».

Розмову чув Олександр Забарний

гічною і загадковою особистістю, викрити 
яку, напевно, і життя не вистачить.

Надія Путря, студентка ІІІ 
курсу філологічного факультету

***
Гоголь – це та людина, котра поважала 

й любила свою Батьківщину всім серцем. 
Він описував її побут, людей, він не просто 
любив свою рідну землю, захоплювався 
нею. Нині дуже важко знайти 
таку ж особистість. Гоголь – це 
не тільки славетний письмен-
ник, видатний живописець, це 
звичайна людина, яка була та-
кож студентом, які ми. Він про-
кладав свій життєвий шлях, як 
і ми, з цього університету. Як 
відомо, його життя овіяне мі-
фологізмом. Не минув цієї за-
гадковості й наш університет. 
Для нас, студентів, Гоголь – це 
легенда, це дух, котрий літає в 
стінах нашого університету, це 
його видатні твори. наша вули-
ця з її каштанами й церквами, 

це пам’ятник, який також містить в собі 
загадку. І коли ти знаєш, що така видатна 
людина жила в Ніжині, ходила цими ву-
лицями, вчилася в цьому університеті, ти 
ніби заряджаєшся енергетикою і почуваєш 
себе сильною особистістю, яка здатна про-
йти свій життєвий шлях, зробивши щось 
корисне для суспільства.

Крістіна Корнієнко, студентка ІІІ 
курсу філологічного факультету

Здається, про Гоголя вже стільки сказано, що важко додати щось нове. Але це вдалося робити Євгену Сверстюку, 
автору книги «Гоголь і українська ніч», презентація якої відбулася 8 жовтня в читальному залі Гоголівського корпусу 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Книга вийшла у видавництві «Кліо». Матеріали для ви-
дання автор збирав десятиліттями ще з тих часів, коли перебував на засланні – а це 70-ті роки минулого століття. 
Основна ж частина написана протягом останніх десяти років. Книга містить такі розділи як «Дитинство», «У 
Петербурзі», «Між двох культур», «Микола Гоголь в очах земляків», «У колі великих», «Міт про Гоголя і Пушкіна», 
«Гоголь і Міцкевич», «Гоголь у спогадах Смирнової», «Загрози пошлости й пересічности (Від Гоголя до Чехова)».

Євген Сверстюк (український письменник, філософ, гоголезнавець, головний редактор православної газети 
«Наша віра», доктор філософії, колишній політв’язень) розкрив своє бачення постаті Миколи Гоголя. Письменник 
постає у нього як трагічна постать, роздвоєний дух, як людина, що започаткувала нову російську літературу і від-
крила нові грані української.

У процесі обговорення книги виникла жвава дискусія між студентами та автором. Ця зустріч загострила ін-
терес до одного з найвідоміших наших випускників, письменника світового рівня. 

«Я почитаюсь загадкою для всех...»
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Мій  С т у с
Як добре, що смерті не боюсь я

і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Василь Стус

Після лекції, яку прочитав нам Василь Овсієнко, право-
захисник і товариш В.Стуса в мордовських таборах, я дов-
го розмірковувала, яке місце займає постать цього непере-
січного поета у моєму житті. Своїми міркуваннями хочу 
поділитися з вами.

Василь Стус – це людина-легенда, людина-міф, 
людина, яку природа наділила незрівнянним даром 
віршової майстерності. Ім’я його викликало в одних 
захоплення, в інших – зневагу і зловтіху.

Обережні і всім задоволені люди стверджують, 
що Василь Стус міг би зберегти своє життя, якби був 
більш дипломатичним, згідливим та мовчазним. Але 
тоді б Україна не мала Поета...

Стус – то була людина незвичайна, вільнолюбна, 
горда та сильна. І непорушною, мов скеля. Його по-
езія стала помітним явищем не тільки української та 
світової літератури, а й усього суспільного життя.

Він був пророком, хай навіть щодо самого себе. 
Та власну долю – трагічну і величну – поет обрав 
сам. Іншої він не бажав. Його правдошукання, люд-
ська відвага і самозречення у мене викликають за-
хоплення й шану. 

Для Василя Стуса служіння Україні та рідному 
народові головне кредо життя. В одному з листів 
до А.Малишка він писав: «Я визнаю, що заради 
щастя рідного народу я міг би всім пожертвувати, я знаю, 
що тут я вихований рідним хлібом – «Жагою» Рильського, 
вашим віршем «Батьківщино моя...»

Безкомпромісний і запальний, нетерплячий до будь-
якої неправди, Стус особливо боляче сприймав спроби 
тоталітарного режиму витравити останні рештки духо-
вності нашого народу, зрусифікувати Україну, знищи-
ти саму українську мову. Як тільки міг поет відстоював 
самобутність української нації, виступав проти закрит-
тя українських шкіл... виступ в «Україні» на презентації 
фільму «Тіні забутих предків» був фатальним.

Цілісність і всеохопність його патріотизму – вражає. За 
кожним помислом, за кожним образом Україна. Коли поета 
вивозили з України, він щемно промовляв:

Прощай, Україно, моя Україно,

Чужа Україно, навіки прощай!
Вірші написані в неволі, далеко від рідного краю, 

вміщують багато з того, чим жив, страждав Василь 
Стус. У далеких від України місцях поет вірив: «І я гук-
ну, і край мене почує». Який могутній і чистий треба 
мати голос для такого благородного окрику! Адже той 
голос чути й зараз, він лунає!...

В одному з віршів Василь Стус щиро висловив заповітне 
бажання: «упасти зорями в рідній борозні».

Доля зробила йому подарунок, та тільки боляче, що 
так пізно, лише після смерті поета. У 1991 році за кни-
гу «Дорога болю» йому присуджено Державну премію 
України. Він гідний цієї високої і почесної нагороди, цьо-
го визнання своїм народом.

Україна не вберегла свого люблячого сина, чесного гро-
мадянина, великого поета, чудового перекладача-віртуоза, 
цікавого літературознавця.

Я думаю, що життя цієї людини стане уроком нам, а душа 
поета здійснить чудо, і ми увійдемо в завтрашній день мо-
рально очищені й духовно збагачені.

Людмила Черкасова, 
студентка IV курсу філологічного факультету

8 жовтня в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя в межах проекту «Історичні 
діалоги» Василь Овсієнко провів лекцію «Василь Стус. Поет і Громадянин» для студентів та викладачів Гого-
лівської вищої школи.

Ім’я Василя Стуса відоме кожному українцеві як символ незламності духу, громадянської відповідальності 
та жертовності. Свій талант, своє життя Василь Стус беззастережно, до останньої краплі поту і крові 
поклав на вівтар боротьби за, як це пафосно звучить, право кожного українця висловлювати свою громадян-
ську позицію. У своїх поетичних творах, публіцистиці, наукових розвідках він висловлював свою громадянську 
позицію, відстоював українську культурну автономію, за що й переслідувався тодішньою владою, і врешті, 
рано пішов з життя через втрачене здоров’я у радянських таборах, де перебував серед таких же політичних 
в’язнів, як і він сам. Та його духовний подвиг не пропав марно, доказом цьому є неперервний інтерес до його цієї 
яскравої і непересічної особистості в українському культурному просторі.

Під час зустрічі присутні могли ознайомитися з частиною фільму Станіслава Чернилевського «Просвіт-
лої дороги свічка чорна» пам’яті Василя Стуса. Ця трилогія розповідає про життєвий і творчий шлях по-
ета, особливо сильною є третя частина, в якій розповідається про перепоховання Василя Стуса, Юрія Лит-
вина та Олекси Тихого. 

Потім про Поета говорив його товариш, колишній політв’язень Василь Овсієнко – український громадський 
діяч, розповсюджувач самвидаву, член Української Гельсінської Групи, публіцист, історик дисидентського 
руху. З червня 1998 р. – координатор програми Харківської правозахисної групи, поповнює електронний архів 
ХПГ біографічними довідками та інтерв’ю колишніх політв’язнів.

Зустріч викликала цікавість, як в істориків, так і філологів та усіх, небайдужих до історичного минулого 
українського народу.

«Василь Стус. Поет і Громадянин» 
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ПРОБА ПЕРА
Микита Мисник народився в 

м.Чернігові. Закінчив середню 
школу та й приїхав до Ніжина 
здобувати філологічну осві-
ту. Нині навчається на ІІ курсі 
філологічного факультету за 

спеціальністю «українська мова і література та 
англійська мова».

Це поетичний дебют молодого автора.

Всередині мене іскра з’явилась, 
Розпалена вона була тобою... 
О, сило слова, тобі вклоняюсь я, 
за невичерпне джерело наснаги. 
Яка ж то сила у тобі, робить такі гучні
перевороти?!
Зронила промінь сонця ти мені у груди, 
відкрила істину просту, 
Що серце не двигун, що кров качає в мозок, 
А цілий світ ласкавих почуттів...

*****
Вдихати...Вдихати в повні груди, 
Від оп’яніння падати у ніг твоїх. 
Плекати...тремтячими руками, 
Безмежно довгі паралелі, твоїх 
квітчастих, ніжних паєм. 
І в уп’янінні ароматом забути про великий диригент, 
що безпощадно, наче лезом
відсікає дні.
Нехай між нами кілометри, милі
 і міста,
Почую голос: твій
між сірих і холодних десятин.
Вір! Не збідніє моє серце, 
аж поки поруч будеш ти!

*****
Біг, не знаю хто від кого,
Чи я від нього, чи за ним,
Спинивсь віддихатись,
І чув як вітри стогнуть у нічній
імлі.
І білий либідь вже не білий,
З’їдає світлий колір чоловік,
Товсті, могутні стіни щось шептали,
а шепіт з ніг збивав.
Зхолодла кров, коли постав він
преді мною і відчинив свої вуста:
«Вставай, нікчемо!
Підіймайся! На тебе звалено тягар!
Відкрити ти новий світанок маєш!
Мільйони сплять,
спіши їх пробудить!
Здригнеться світ морозами по шкірі,
злетять у небо вільнії птахи,
Лунатиме твоє віщання,
Під звук падіння трону і страху.
То й що, – мовляв, що нас не стане,
Для кожного прийде той час,
коли не вчуєш звуку перемог,
Відправишся за сміхом попід хмари..
Та подарована буде тобі,
найкраща нагорода в світі –
Дитяча посмішка услід,
палаючі слова тобі на зміну!»

30 ВЕРЕСНЯ - 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕНЬ БІБЛІОТЕК

Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Укра-
їні щорічно 30 вересня вже понад п'ятнадцять років і є 
професійним святом працівників близько 40 тисяч ді-
ючих бібліотек.

Сучасна бібліотека поєднує в собі освіту та інформу-
вання, надаючи доступ до свого фонду, та, крім цього, 
відкриває електронний ресурс для читачів. Її функції 
стають значно ширшими, адже там проводять вистав-
ки, конференції, брифінги та творчі вечори. 

З розвитком новітніх інформаційних технологій втра-
чається первинна суть бібліотек – як єдиного доступно-
го місця збереження книг. Зараз все більше людей надає 
перевагу електронним версіям книг. Але думка про те, 
що з часом бібліотеки припинять своє існування є хиб-

ною. Так, 
електронні 
носії більш 
м о б і л ь н і , 
вони легші 
у корис-
т у в а н н і , 
зберігають 
надзвичай-
но багато 
і н ф о р м а -
ції, але хіба 
вони мо-

жуть замінити задоволення тримати в руках книгу, яка 
сповнює їх приємною важкістю, перегортати її гладень-
кі сторінки, що ще пахнуть залишками типографської 
фарби, розглядати майстерно зроблену обкладинку та 
й просто насолоджуватися процесом читання КНИГИ. 

Сьогодні бібліотеки дещо змінилися функції бібліо-
тек, вони перестали бути просто книгозбірнями, тепер 
це інформаційні, культурні, освітні заклади, які роблять 
вагомий внесок у розвиток культури суспільства.

Проте бібліотеки не збираються зникати, є нещодав-
нє відкриття в англійському місті Бірмінгемі найбіль-
шої в Європі публічної бібліотеки, на створення якої 
з бюджету міста було витрачено 188 мільйонів фунтів 
стерлінгів. Це новітня сучасна бібліотека з найсучасні-
шими досягненнями техніки та всіма зручностями для 
відвідувачів та працівників.

Нашій рідній бібліотеці імені академіка 
М.О.Лавровського про такі фінансові надходження за-
лишається тільки мріяти, але у неї є те, про що можуть 
мріяти і в Бірмінгемі: її бібліотечний фонд становить 
більше 1 млн. примірників документів, в музей рідкісної 
книги зберігаються кілька тисяч стародруків ХVI – ХІХ 
століття, а також своїми працівниками, які, за давньою 
традицією, зберігають, дбають та поповнюють книжко-
вий фонд Ніжинської вищої школи. 

І з нагоди їхнього професійного свята ми бажаємо 
працівникам бібліотеки всього багато: книг, багато 
вдячних читачів, творчої наснаги, міцного здоров’я, на-
тхнення, добра і нових успіхів у такій благородній та 
нелегкій справі.

Наш кор.
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Усе частіше чую від друзів, знайо-
мих чи просто випадково від прохо-
жих «Дивився гарний фільм» і майже 
не чую, щоб хтось вихвалявся, що 
прочитав чудову книгу. Мені, як не-
виправному книголюбу, якось не по 
собі стає від такої перспективи. Ще 
більше насторожує, коли однолітки 
вихваляються прочитанням шкільної 
літератури в університетські роки. 
Ну що ж, краще пізно, ніж ніколи. 

Особливо насторожує той факт, що 
більшість дізнається про існування ге-
ніальної книги, та ще й класики, коли 
за мотивами твору знімають фільм. 
Відслідковую постійну тенденцію зле-
ту книги на перші сходинки рейтин-
гів, коли відбувається прем’єра. Так 
було із романом Ф.С.Фіцджеральда 
«Великий Гетсбі» і оповіданням «За-
гадкова історія Бенджаміна Баттона», 
і з «Анною Кареніною» Толстого, і з 
«Портретом Доріана Грея» Уальда і 
цей перелік далеко не повний. Ну як 
можна не знати такі геніальні твори, 
які назавжди увійшли в літературу як 
класика? Та і як обмежуватися в чи-
танні лише некорисними журналами, 
чи стрічкою новин в соцмережах?

Я безмежно вдячна мамі за те, що 
в потрібний момент прищепила мені 

любов до друкованого слова. У ди-
тинстві ненавиділа читати, змусити 
мене це робити було майже неможли-
во. Та в певний момент, давши мені в 
руки, на перший погляд, не дуже ці-
каву книгу, назавжди вселила в мене 
любов до читання. Адже, читаючи, 
можна пірнути в якусь іншу реаль-
ність, можна проживати безліч жит-
тів, розвивати себе як особистість, 
свою фантазію, світогляд. Тільки 
через «сходинки з книг» можна за-
зирнути в інші світи, досі незвідані. 
Адже книга – не фільм, тут ти сам 
малюєш героїв, по-своєму бачиш їх. 
Якщо тобі сподобався фільм – то це 
гарна робота режисера, а якщо книга 
– то це твоя робота, я так вважаю. У 
голові виникла мимовільно модифі-
кація фрази «Скільки мов ти знаєш 
– стільки ти людина» на лад книго-
люба: «Скільки життів ти прожив у 
книгах – стільки ти людина». Якщо 
хочеться трохи відійти від реальності, 
буденності просто читайте класиків.

І як говорив Логан Пірсолл Сміт 
«Я чув, що життя непогана штука, але 
я надаю перевагу читанню».

Дарина Шпитяк, 
студентка факультету 

психології та соціальної роботи

“ЧИТАТИ ЧИ НЕ ЧИТАТИ...” КУБОК ПЕРШОКУРСНИКА
Волейбол

Завершилися змагання за Кубок пер-
шокурсника з волейболу, організовані 
кафедрою фізичної культури і валеології 
спільно з профкомом студентів НДУ.

Чоловіки
Серед чоловічих команд при-

зові місця розподілилися так: «зо-
лотими» призерами змагань та 
володарями кубку стала збірна 
природничо-географічного факуль-
тету. «Срібло» вибороли першо-
курсники фізико-математичного 
факультету, а «бронза» у юнаків з 
історико-юридичного факультету.

Кращим гравцем турніру визнано 
студента природничо-географічного 
факультету Павла Талалаєвського.

Жінки

Серед жінок володарями кубку з 
волейболу стали представниці пре-
красної половини факультету психо-
логії та соціальної роботи, ІІ місце 
посіли першокурсниці природничо-
географічного факультету, третю 
сходинку п’єдесталу вибороли сту-
дентки факультету іноземних мов.

Кращим гравцем стала студентка 
природничо-географічного факуль-
тету Надія Рощот.

Фото А.Сурая

У студентському кафе «Юність» 31 жовтня відбулася тематична вечірка 
«Halloween», організована творчою групою проектом студради університету 

«StudWave»
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