План ювілейних заходів
з нагоди 210-ї річниці від часу заснування
Ніжинської вищої школи
Загальноуніверситетські заходи
(2015 р.)
Термін
Січеньлистопад
березень

Захід
Цикл літературно-мистецьких заходів «Видатні
випускники Ніжинської вищої школи»
Між факультетський КВН, приурочений річниці
створення Ніжинської вищої школи
Фестиваль студентської самодіяльності «Студентська
весна - 2015» (До 210-ї річниці університету)
Кураторські виховні години «Ніжинська вища школа в
історії освіти України», «Відомі випускники
Ніжинської вищої школи», «Історичний шлях
Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя».

Відповідальні
Соц.гуманітарний
відділ, деканати
Соц.гуманітарний
відділ, деканати
Соц.гуманітарний
відділ, деканати
Деканати,
куратори,
наставники
академгруп

Квітень

До Дня народження М.В. Гоголя вечір: «Ніч у старому
корпусі»

Травень

Творчий звіт літературної студії університету

Соціальногуманітарний
відділ, бібліотека
Керівник студії
ст. викладач
Гадзінський О.Є.

Травень

Підготовка та випуск ювілейного альбому: «Ніжинська
Картинна галерея: старі майстри»

Вересеньжовтень

Кінопоказ документального фільму «Гоголівськими
шляхами», «Птица – гололь»

Вересеньлистопад
Вересень

Організація постійно діючої виставки книг,
присвячених історії Ніжинської вищої школи.
Створення відеоролика про історію університету

Травеньжовтень
Вересень

Організація роботи над створення відеосюжетів
міськими телекомпаніями щодо ювілею університету
Підготовка спеціального випуску газети «Альма
матер»
Міжнародна наукова конференція: «Ніжинська вища
школа: історія і сучасність (1820 – 2015)

Травень
Березеньлистопад

Жовтень

Квітень-

Підготовка публіцистичних статей в ЗМІ

Соціальногуманітарний
відділ, Музейний
комплекс
Соц.гуманітарний
відділ, деканати
Бібліотека
університету
Соц.гуманітарний
відділ
Соц.гуманітарний
відділ
Соц.гуманітарний
відділ
Філологічний
факультет,
кафедра
російської та
зарубіжної
літератури
Філологічний ф-т

листопад
Жовтень
Вересеньжовтень
Травеньлистопад
Вересеньжовтень
Жовтень
Жовтень

Брейн-ринг з історії Ніжинської вищої школи
Проведення фотоконкурсу «В об’єктиві - університет»
Кіно показ фільмів за творами М.В.Гоголя: «Шинель»,
«Майская ночь», «Вечера на хуторе близь Диканьки»
Проведення літературного конкурсу «Мій університет
в імлі століть»
До 210-ї річниці університету. Загальноуніверситетське
спортивне змагання з волейболу на «Кубок ректора»
До ювілею університету. Спортивні змагання між
командами гуртожитків.

Вересеньжовтень

Відкриття виставок наукових робіт, декоративноприкладного мистецтва, фотовиставки

Жовтень

Товариські зустрічі з баскетболу між командами
факультетів

Жовтень
Жовтеньлистпад

Університетський тур гри Що? Де? Коли?
Шахматний турнір, приурочений ювілею університету

Жовтеньлистопад

Реєстрування учасників урочистих заходів. Брейк-кава.
Покладання квітів до пам’ятника засновнику
Ніжинської вищої школи І.А.Безбородьку.
Урочиста хода та покладання квітів до першого у світі
пам’ятника М.В.Гоголю.
Екскурсії до музею М.В.Гоголя, музею Ніжинської
вищої школи, картинної галереї, музею рідкісної книги.
Презентація ювілейних видань, присвячених ювілею.
Урочистості зібрання професорсько-викладацького
складу, студентів, співробітників і почесних гостей
університету та ювілейний концерт з нагоди 210-ї
річниці від часу заснування Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя.
Фуршет для учасників урочистих заходів.
Святкова дискотека для студентів у студентському
кафе «Юність»
Висвітлення урочистого відзначення 210-ї річниці
університету в засобах масової інформації

Листопад

Рок-концерт студентських колективів

Грудень

До 210-ї річниці університету. Конкурсна програма
«Нумо першокурснику»

10 жовтня
2015 р.

Деканат історикоюрідичного ф-ту
Ректорат
Соц.гуманітарний
відділ, деканати
Ректорат
Ректорат
Соц.гуманітарний
відділ, кафедра
фізвиховання
Науковий відділ,
соц.гуманітарний
відділ, деканати
Кафедра
фізвиховання,
деканати
Деканати
Кафедра
фізвиховання,
деканати
Ректорат,
соціальногуманітарний
відділ, деканати,
окремі підрозділи
університету

Соц.гуманітарний,
навчальнометодичний
відділи
Соц.гуманітарний
відділ
Соц.гуманітарний
відділ, деканати

