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З авершився переговорчий процес між адмі-
ністрацією університету та профспілковими 

комітетами працівників та студентів університету 
щодо підписання Колективної угоди на 2017–2019 рр. 

Колективний договір був підписаний на зборах 
трудового колективу 27 грудня 2016 року.

У новій Колективній угоді збережені всі попередні 
соціальні гарантії, що стосуються працівників вишу, 
та впроваджені нові. Зокрема:

- було збільшено кількість посад, що мають пра-
во на додаткову відпустку за ненормований робо-
чий день; 

- передбачається запровадження комплексного 
рейтингу викладачів, який буде враховуватись при 
продовженні контракту;

- внесені кардинальні зміни у Положення про пре-
міювання працівників університету;

- вперше як додаток до Колективного договору 
буде укладена угода з студентською профспілкою, 
яка буде регулювати питання студентського життя;

- була обрана нова комісія по трудовим спорам, 
куди увійшли представники всіх структурних підроз-
ділів.

Êîëåêòèâíà óãîäà íà 2017–2019 ðîêè

17 грудня у Ніжинському академічному театрі 
імені М. Коцюбинського відбулась церемонія «Жінка 
року» та в її рамках конкурс «Пані Ніжина». Конкурс 
«Жінка року» є традиційним у Ніжині, а конкурс «Пані 
Ніжина» вже удруге проводився у нашому місті. Пе-
реможницею у номінації «Жінка – науковець року» 
стала декан факультету іноземних мов, кандидат пе-
дагогічних наук, доцент, відмінник освіти України 
Тезікова Світлана 
Володимирівна.  

Вітаємо Світ-
лану Володими-
рівну з перемо-
гою у конкурсі та 
бажаємо подаль-
ших наукових до-
сягнень.

Фото Тетяни 
Марченко

«Жінка – науковець року»

Â³òàºìî ç â³äçíàêîþ
З а вагомий внесок в розбудові вітчизняної 

освіти та науки почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України нагороджено завідувача кафедри 
германської філології доктора філологічних наук, про-
фесора Потапенка Сергія Івановича

Прийміть мої найщиріші вітання з Новим 2017 
роком та світлим Різдвом Христовим.

На порозі рік  Півня. Півень – це передвісник нового, 
адже саме він проголошує настання нового сяючого дня. 
Тож  нехай новий рік  буде щедрим на цікаві плани, нові 
досягнення та професійні перемоги, увійде до Ваших 
осель добром і радістю, принесе злагоду і достаток та 
наповнить Ваші серця вірою, надією та оптимізмом!

Щиро дякую кожному студентові, аспірантові, 
викладачеві та працівникові університету за невтом-
ну працю, успішне навчання, активну громадянську 
позицію, за той морально-психологічний клімат, що 
творить неповторну атмосферу славетного Гоголів-
ського вишу.

Бажаю Вам віри та любові, надії та оптимізму, 
наснаги та невичерпної енергії!

З повагою, ректор університету, 
Олександр Самойленко
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Дорогі викладачі, співробітники, Дорогі викладачі, співробітники, 
студенти!студенти!

Ніжжіж
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НОВИНИ НАУКИНОВИНИ НАУКИ
*   *   *

27 та 28 листопада відбулась зустріч учасників 
робочої групи кафедри німецької мови Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, Маріу-
польського державного університету та Винницького 
державного педагогічного університету імені Михай-
ла Коцюбинського, на якій обговорювалась процедура 
підписання угоди про кооперацію між університетами 
та Німецьким культурним центром Goethe-Institut в 
Україні, стан підготовки впровадження нової програ-
ми. Партнери зосередились на плануванні та обгово-
ренні навчальної програми, яка має бути представлена 
студентам та керівникам до початку проекту. Ніжин-
ський державний університет імені Миколи Гоголя 
також підготував угоду про кооперацію між НДУ іме-
ні Миколи Гоголя та німецьким культурним центром 
Goethe-Institut в Україні про співробітництво у підго-
товці та підвищенні кваліфікації викладачів німецької 
мови, а також у сприянні розвитку німецької мови у 
Ніжині. Угода має бути підписана в грудні 2016 року.

*   *   *
29 листопада  в Гоголівській аудиторії навчального 

корпусу №1 відбулася Всеукраїнська наукова конфе-
ренція «Пилип Марочевський – педагог, письменник, 
перший перекладач святого письма українською мо-
вою», яка була приурочена 210-й річниці від дня на-
родження відомого вченого. Перед студентами-філо-
логами з цікавими змістовними доповідями виступили 
науковці Ніжинського державного університету та низ-
ки науково-дослідних закладів України. Жваве обгово-
рення викликали доповідь заслуженого діяча науки і 
техніки України, доктора філологічних наук Самойленка 
Г.В. «Літературна діяльність П. Марочевського ніжин-
ського періоду життя». Про поетичну творчість Маро-
чевського та її місце в розвитку українського романтизму 
розповіла присутнім доцент кафедри української літера-
тури, кандидат філологічних наук О.М. Моціяка. Зі своїм 
дослідженням про ранню літературну творчість письмен-
ника і педагога ознайомила присутніх кандидат філоло-
гічних наук, доцент Ю.В. Якубіна. Учасники конференції 
познайомилися із виставкою творів письменника та на-
укових праць про його педагогічну діяльність. Директор 
бібліотеки імені М. Лавровського Ніжинського держав-
ного університету О.С. Морозов познайомив учасників 
конференції з автографами П. Марочевського, які знахо-
дяться у фондах бібліотеки Гоголівського вишу.

*   *   *
9 грудня 2016 р. на факультеті психології та со-

ціальної роботи відбулася ІІ студентська вузівська на-
уково-практична конференція «Початкова освіта: іс-
торія та сучасність». 

В роботі конференції взяли участь викладачи ка-
федри педагогіки та студенти спеціальності «Початко-
ва освіта». З вітальним словом до учасників звернулися 
декан факультету психології та соціальної роботи, кан-
дидат психологічних наук, доцент кафедри загальної 
та практичної психології О.А. Тимошенко, завідувач 
кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, про-
фесор Є.І. Коваленко та кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки Л.О. Дубровська. Студенти 
виступали з доповідями, ділилися враженнями з проф-
орієнтаційної роботи, задавали актуальні питання.

15 грудня в Галаганівській залі Чернігівського облас-
ного художнього музею відбулися урочисті збори з наго-
ди 40-річчя створення Чернігівської обласної організації 
Національної спілки письменників України. За вагомий 
внесок у розвиток літератури Чернігівщини низка пись-
менників були відзначені державними та відомчими від-
знаками. Серед них і вихованці славетного Гоголівського 
вишу. Почесною грамотою Чернігівської державної ад-
міністрації була нагороджена Олена Печорна (Селюк). 
Подяку голови Чернігівської обласної держадміністра-
ції отримала поетеса Леся Білоцвіт (Ткаченко), яка нині 
мешкає в Австралії, але не втрачає зв’язків із Батьківщи-
ною. Почесною грамотою Чернігівської обласної ради на-
городжений декан філологічного факультету Ніжинсько-
го вишу Олександр Забарний. Почесними грамотами 
Національної спілки письменників України відзначені 
поети Володимир Сапон та Анатолій Шкуліпа. На збо-
рах було презентовано нову антологію творів літераторів 
Чернігівщини «Ужинок за сорок років». В роботі зборів 
взяли участь секретарі Спілки письменників України Ві-
ктор Мельник та Богдана Гайворонська.

Цього ж дня відбулися звітно-виборні збори пись-
менницької організації. Новим очільником Чернігів-
ської обласної організації НСПУ стала поетеса і науко-
вець Ганна Арсенич-Баран. 

Наш власкор. 
фото з сайту http://svoboda.fm/

З нагоди ювілею

Вітаємо студентів
З авершився другий етап Міжнародного кон-

курсу імені Тараса Шевченка. Вітаємо сту-
дентів Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя із зайнятими переможними місцями:

Микитенко Аліну (філологічний факультет) – 1 місце;
Дорош Ірину (філологічний факультет) – 2 місце;
Маханькова Анжела (факультет іноземних мов) – 

2 місце;
Макарчук Альона (філологічний факультет) – 3 місце; 
Коваленко Аліна (історико-юридичний факуль-

тет) – 3 місце.
Підведено підсумки 2 етапу Міжнародного кон-

курсу знавців української мови імені Петра Яцика.
1 місце серед студентів гуманітарних спеціаль-

ностей посіла магістрантка філологічного факультету 
Оксана Лепьошкіна, 3 місце – студентка 5 курсу філо-
логічного факультету Зуб Юлія.

Серед негуманітарних спеціальностей 3 місце по-
сіла студентка 2 курсу природничо-географічного фа-
культету Свинобой Ірина. 



’10/2016 3

М іцні, дружні стосунки склалися між сту-
дентами філологічного факультету Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя 
та військовослужбовцями Н-ської військової частини 
що на Ічнянщині. У переддень Збройних сил України 
на гостини до військових завітали учасники художньої 
самодіяльності філологічного факультету. Бурхливими 
оплесками вітали солдати і офіцери частини виступи 
співачок Альони Грінько, Ірини Рекуненко, Катерини 
Гаврилюк. Подяку від командира частини отримала і 
режисер-постановник концерту Антоніна Білолвол. У 
планах подальшої співпраці між військовими та уні-
верситетом – проведення спортивних змагань з волей-
болу та футболу. 

З Днем Збройних сил України

У зв’язку з європейським вибором, який ро-
бить Україна сьогодні, все більшої актуаль-

ності набуває побудова громадянського суспільства. 
Його існування неможливе без формування високої 
правової та політичної культури, що передбачає обі-
знаність усіх його громадян з правами людини. На 
жаль, обізнаність суспільства щодо цього питання за-
лишає бажати кращого. Сьогодні існує практика по-
ширення інформації щодо фундаментальних прав лю-
дини через освітні проекти та громадські ініціативи, 
проте вони все ще не в змозі охопити широку аудито-
рію. У зв’язку з цим виникає потреба в більш загаль-
нодоступних засобах популяризації цих знань, одним 
з яких став показ документальних фільмів про права 
людини, з подальшим обговоренням піднятих проблем.

В Україні покази документального кіно з правової 
тематики відбуваються в рамках Міжнародного фести-
валю документального кіно про права людини  Docudays 
UA, який зовсім не є політичним чи тим паче комерцій-
ним і проходить щороку впродовж останнього тижня бе-
резня у Києві. Організаторами фестивалю є Українська 
Гельсінська спілка з прав людини, громадська організа-
ція «Південь», Херсонський обласний фонд милосердя 
і здоров’я, громадська організація «Центр сучасних ін-
формаційних технологій та візуальних мистецтв». 

Центральна тема цьогорічного фестивалю – «Крізь 
ілюзії», адже сьогодні країни й народи прощаються з 
багатьма своїми ілюзіями. Руйнується ілюзія про ста-
більність того влаштування світу, про яке разом домо-
вилися сильні демократичні країни. Розвіялася ілюзія 
всього світу про слабкість України й нездатність укра-
їнців до самоорганізації. В свою чергу перед українця-
ми постало фундаментальне питання: чи не час владі 
й суспільству позбавитися ілюзії, що країну можна ре-
формувати без змін базових відносин в економічній, 
соціальній та культурній сферах.

Символом цьогорічного фестивалю є “олімпій-
ський ведмедик” – символ Олімпіади-1980 – одного з 
найрадісніших епізодів у житті Радянського Союзу. 
«Ведмедики» й досі стоять по всій Україні – при в’їзді 
до Києва, у парках, на вулицях…   Вони міцно закрі-
пили у наших головах і кодах ілюзію благополуччя, за-
сновану на подвійній моралі.

Ці ведмедики у кожному з нас – вони з легкістю 
роблять те, проти чого ми боремося: дають хабарі, «ви-
рішують справи», вихваляють радянські порядки, де 
наче була стабільність і впевненість у завтрашньому 

ХІІІ МАНДРІВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA В НІЖИНІ

дні. Ці ведмедики – українські виборці, м’які й пух-
насті, із винуватими посмішками йдуть голосувати за 
світле майбутнє і… дорогою продають голос. Або щиро 
обирають тих, хто вже не раз обдурив. Наші ведмеди-
ки порожні всередині й мають нарешті стати символом 
прощання з минулим, в яке нас намагається знову за-
тягти сусідня агонізуюча імперія. Щоб наше життя за-
повнила нова, відповідальна робота – створення влас-
них символів і кодів, заснованих на наших цінностях.

Не залишається осторонь у вирішенні цих за-
вдань, а також у формуванні нових підходів щодо по-
пуляризації знань про права людини і Ніжин. Цього 
року Ніжинський державний університет імені Мико-
ли Гоголя вже вдруге виступив офіційним партнером 
проведення Мандрівного фестивалю в Чернігівській 
області, зокрема в нашому місті фестиваль відбувався 
з 5 по 12 грудня 2016 р. 

До проведення низки заходів активно долучили-
ся викладачі кафедри політології та права, а також 
студенти історико-юридичного факультету. Підготов-
ча робота щодо проведення фестивалю в Ніжині роз-
почалась 19 листопада – у цей день за участю Надії 
Кривопаленко (координатора громадської організа-
ції “МАРТ” (м. Чернігів) відбулося засідання організа-
ційного комітету у форматі семінару-тренінгу щодо 
медіа просвіти з прав людини.

Відкриття фестивалю у нашому місті розпочалося 
з проведення прес-брифінгу, метою якого було нала-
годження конструктивної співпраці із ЗМІ щодо поін-
формованості жителів міста про фестиваль та хід його 
проведення. Учасники прес-брифінгу також мали 
можливість переглянути та обговорити документаль-
ний фільм «Загублені».

У рамках проведення Мандрівного фестивалю до-
кументального кіно про права людини Docudays UA у 
м. Ніжин з 5 по 12 грудня 2016 відбулося багато різ-
них цікавих заходів. 

Зокрема, було проведено декілька локальних пока-
зів документальних фільмів із подальшим обговорен-
ням піднятих проблем. Так, у Ніжинському медичному 
коледжі та міському ліцеї ліцеїсти та студенти перегля-
нули фільм «Мова», після якого тривали палкі дискусії 
на тему «Зневажання мови – це порушення прав люди-
ни?». При обговоренні проблеми було порушено питан-
ня про дискримінацію, зокрема за мовною ознакою. Не 
менш активне обговорення викликав фільм «Загублені», 
перегляд якого відбувся у Ніжинському училищі куль-

У
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Презентація нових видань О.С. Афанасьєва-Чужбинського
15 листопада 2016 року до Гоголівського вишу заві-

тали гості з Києва. Для науковців, студентів університету 
та ніжинських бібліофілів відбулася цікава презентація 
новітніх перевидань українознавчих творів Олександра 
Степановича Афанасьєва-Чужбинського (1816–1875) 
«Нариси Дніпра» та «Нариси Дністра», які нещодавно по-
бачили світ у львівському видавництві «Апріорі».

З новими книгами присутніх познайомили Олена 
Крушинська, упорядник та редактор обох видань, на-
уковець, краєзнавець, журналіст, дослідниця пам’яток 
архітектури України, та Ольга Карпенко, старший 
науковий співробітник літературно-меморіального 
Музею «Будинок Т.Г. Шевченка» в м. Києві. Презен-
тацію присвячено 200-ій річниці від дня народження 
О.С. Афанасьєва-Чужбинського, видатного письмен-
ника, публіциста та народознавця.

Дуже приємно, що презентація нових видань від-
булася у стінах нашого університету. Тому що саме тут 
автора «Нарисів» шанують як відомого випускника Ні-
жинської гімназії вищих наук. 

Кроком до повернення несправедливо забутого 
імені О.С. Афанасьєва-Чужбинського у сучасний куль-
турний простір стало перевидання «Нарисів Дніпра» та 
«Нарисів Дністра» – книжок, у яких зафіксовано правди-
вий зріз епохи та народного життя українців у середині 
ХІХ століття, і які у рівній мірі є цікавими для науковців 
й усіх небайдужих до минувшини нашого народу.

Ініціатор та упорядник перевидання Олена Кру-
шинська розповіла про історію створення «Нарисів» 
та їх непересічного автора. Афанасьєв-Чужбинський 
багато мандрував Україною, вивчав народний побут, 
збирав фольклор та матеріали для словника україн-
ської мови. У 1856-1860 роках він здійснив свою най-
більшу експедицію, провівши чотири роки на берегах 
Дніпра й Дністра. Її результатом стало двотомне видан-
ня, яке, на думку критиків, є «ґрунтовим краєзнавчим 

та етнографічним дослідженням і водночас захоплю-
ючим художнім твором у жанрі дорожніх нотаток з 
безліччю живих діалогів». Розповідь супроводжувалася 
демонстрацією візуальної презентації, яка викликала 
велику цікавість у глядачів, адже упорядниці видання 
вдалося не тільки зібрати великий масив унікальних іс-
торичних фотоілюстрацій до «Нарисів», але й особисто 
пройти тим самим маршрутом, яким півтора сторіччя 
тому мандрував О.С. Афанасьєв-Чужбинський, фіксу-
ючи сучасний стан описаних автором місцевостей, на-
селених пунктів та пам’яток минувшини.

Про дружні взаємини Олександра Афанасьєва-
Чужбинського та Тараса Шевченка на цікавому істо-
ричному матеріалі розповіла Олена Карпенко, яка вже 
тривалий час досліджує цю тему. У лютому 1846 року 
вони разом відвідали місто Ніжин, де провели кілька 
днів, спілкуючись з місцевою інтелігенцією та сту-
дентами Ліцею. Ці стосунки двох непересічних діячів 
були живими, сповненими теплими емоціями, інко-
ли суперечками, але завжди відзначалися глибиною, 
взаємоповагою та прагненням до порозуміння. Після 
смерті Великого Кобзаря Афанасьев-Чужбинський на-
писав зворушливу епітафію «Над гробом Т.Г. Шевчен-
ка», залишив цікаві спогади про поета.

Презентація викликала велике зацікавлення при-
сутніх та жваве обговорення. Усі бажаючі змогли при-
дбати для власних бібліотечних колекцій примірники 
«Нарисів» О.С. Афанасьєва-Чужбинського.

Бібліотека Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя висловлює щиру вдячність 
нашим друзям та колегам, викладачам Є.М. Страш-
ко, Є.М. Луняку, В.В. Мартиненку та студентам-іс-
торикам університету, нашим колегам з Центральної 
міської бібліотеки та Ніжинського краєзнавчого музею 
ім. І.Г. Спаського за допомогу в організації та активну 
участь у непересічній зустрічі.

НОВИНИ БІБЛІОТЕКИНОВИНИ БІБЛІОТЕКИ

тури та мистецтв імені Марії Заньковецької та обласно-
му педагогічному ліцеї. Документальний фільм «Кроулі, 
кожному ковбою потрібен свій кінь» мали можливість 
переглянути учні 7-го класу загальноосвітньої школи 
№ 1 та обговорити підняті у фільмі проблеми форму-
вання життєвих цінностей, досягання поставленої 
мети, умов та механізмів реалізації прав дитини.

7 грудня 2016 р. в культурно-освітньому центрі 
«Юність» Ніжинського державного університету іме-
ні Миколи Гоголя відбувся відкритий кінопоказ до-
кументального фільму «Аліса в країні війни». Режи-
серки фільму – Аліса Коваленко та Любов Дуракова 

вирішили показати через призму долі головної героїні 
як війна і знакові події, про які колись писатимуть іс-
торичні трактати, впливає на душі людей. Це історія 
подорожі та особистий щоденник української дівчи-
ни-документаліста, яка стикається з проблемою вибо-
ру, так само як і більшість громадян її країни, коли 
історичні події раптово вриваються в особисте життя.

10 грудня всі охочі змогли взяти участь в інтерак-
тивному тренінгу, учасники якого обговорювали пробле-
ми сучасного розуміння прав людини, умови та меха-
нізми їх реалізації. Модератором заходу був тренер Все-
української програми «Розуміємо права людини» Андрій 
Кінаш. Крім студентів історико-юридичного факультету, 
до тренінгу долучились ліцеїсти Ніжинського обласного 
педагогічного ліцею, а також учні школи-гімназії № 16 зі 
своїм вчителем Наталією Миколаївною Нагорною.

Проведені заходи ХІІІ Мандрівного міжнародного 
фестивалю документального кіно про права людини 
Docudays UA зустріли гарячий відгук в середовищі ви-
кладачів та студентів НДУ імені Миколи Гоголя, учнів, 
ліцеїстів та студентів інших навчальних закладів нашо-
го міста, а також ніжинської громадськості. Тим самим 
було доведено, що така форма є надзвичайно цікавою 
та ефективною в плані правового виховання, а докумен-
тальне кіно є дієвим та потужним засобом в реалізації 
освітньо-просвітницької роботи в галузі прав людини.

Іван Власенко, студент ІІІ курсу історико-
юридичного факультету
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òà ôîòîäîêóìåíòàë³ñòà ²ãîðÿ Âîëîñÿíê³íà "Ðîë³ Ãåðî¿â"
6 грудня 2016 року у читальному залі бібліотеки 

нового корпусу Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя відкрилася виставка фоторобіт 
ніжинського журналіста, фотохудожника та фотодо-
кументаліста Ігоря Волосянкіна "Ролі Героїв", присвя-
чена 3-ій річнці Євромайдану та Революції Гідності 
2013-2014 років. Нова експозиція стала логічним про-
довженням попередньої авторської інсталяції відомого 
фотомайстра, що була присвячена подіям в зоні АТО і 
була презентована тижнем раніше.

Як зазначив автор фотовиставки Ігор Волосянкін, 
значна частина представлених фотознімків є унікаль-
ними, походять з його особистого архіву та оприлюдню-
ються уперше.

Зроблені вони у найяскравіші та найспекотніші мо-
менти подій Майдану, у яких він брав активну участь в 
якості журналіста. Сповнені драматизму та бурхливих 
емоцій, фотороботи не залишають глядачів байдужими. 
Ці світлини є яскравими художніми творами і водночас 
вражаючими документальними відбитками трагічних по-
дій нашої недавньої історії.

Своїми спогадами про події на Майдані та враженнями від фотовиставки поділилися учасники цих дра-
матичних подій Максим Білоусенко, Валерій Щекотіхін, Вікторія Самбір, викладачі університету Валентина 
Смаль, Світлана Борисюк та Євген Луняк. Авторська екскурсія Ігоря Волосянкіна непомітно переросла у жваву 
дискусію та неформальне спілкування, яке тривало майже дві години.

Виставку відкрито для перегляду у читальному залі №2 бібліотеки нового корпусу університету щоденно 
(крім суботи та неділі) з 8.30 до 16.30 включно до 19 грудня.

Най живе РІЗДВО в серці 
Добрых людей, как всегда, не хватает, 
Добрых людей, как всегда, дефицит. 
Добрых людей не всегда понимают, 
Сердце у добрых сильнее болит. 
Добрые – щедро больным помогают, 
Добрые – дарят тепло и уют, 
Добрые – в ногу со слабым шагают 
И никакого спа-си-бо не ждут. 

Генрих Акулов 
13 грудня в культурно-освітньому центрі «Юність» 

відбувся благодійний творчий вечір «За три тижні до 
Нового Року». Квитком вечора стала новорічна іграш-
ка на ялинку Ніжинського дитячого будинку-інтер-
нат. Чому іграшка? Бо є така потреба в будинку, до 
чого долучилися студенти НДУ ім. М. Гоголя. А за три 
тижні до Нового Року завжди хочеться творити дива, 
носити Різдво у серці. 

Звучала передноворічна музика студентів (Іри-
ни Шевченко, Дениса Степаненко, Сергія Андрейча, 
Ірини Гойси та Ольги Микитченко, гурту «Морфій», 
Ярослави Романенко). Міні-вистави театральної сту-
дії університету «Ганц Кюхельгартен», «Про подруг» 
(Аліна Лещенко, Юлія Кибець, Пластун Каріна, Гойса 
Ірина) та «Олів’є, або Зелений горошок» (Кибець Юлія, 
Олександр Турчин, Лещенко Аліна, Антон Лисенок, 
Мирослав Тарасов) подарували заряд бадьорості всім 
глядачам. Не на жарт серйозною стала авторська ви-
става Євгенія Васильєва «Добро завжди перемагає 
зло». Захоплюючим був танцювальний номер «Казано-
ва» у виконанні Євгена Васильєва. Родзинкою вечора 
були ведучі Микита Мисник та Каріна Пластун та Дід 

Мороз (хлопець, який грає на барабані і не тільки) і 
Снігуронька (дівчина, яка знайшла Діда Мороза). 

Над оформленням фотозони працювали: Годунок 
Галина, Власенко Ірина, Аліна Калита. Дякуємо дівча-
там за новорічний годинник, він також поїде до діток 
разом з іграшками. І дякуємо за новорічні світлини 
Юлії Шавлач. Особливу подяку хочемо висловити соці-
ально-гуманітарному відділу університету за допомогу 
в організації добрих справ. 

20 грудня небайдужі студенти вузу відвідали ні-
жинський будинок-інтернат. Вони провели акцію 
«Стань Дідом морозом» і виконали бажання діток, про 
які вони писали у листах до Діда Мороза. «Дідами мо-
розами» в цьому році були студенти, викладачі та про-
сто добрі люди. 

З наступаючими і сьогоденними святами! Мир 
всім, най живе Різдво в серці! 

Мирослава Годунок, магістрантка 
філологічного факультету

Äîáð³ ñïðàâè
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П итання модерніза-
ції проф орієнтаційної 

роботи актуальне сьогодні, як 
ніколи раніше. Вибір профе-
сії – один з головних життєвих 
виборів, здійснений людиною в 
юному віці, оскільки, обираючи 
професію, вона обирає і спосіб 
життя. Стадія вибору повинна 

завершитися оформленням реаліс-
тичного і досить чіткого уявлення про 

ту професійну спільноту, в яку зростаюча людина в 
майбутньому включить себе.

Сьогодні доводиться констатувати, що спеціалістів 
з вищою освітою дедалі більшає, а кваліфікованих ка-
дрів бракує. Випускники шкіл, керуючись сучасними 
тенденціями та стереотипами, вступають до вищих на-
вчальних закладів на так звані «престижні» спеціальнос-
ті, а згодом не можуть знайти роботу за ними. При цьому 
в країні загострюється потреба у працівниках з інших 
напрямів. Тобто посилюється ситуація дисбалансу між 
попитом на освіту та її пропозицією – випускники ви-
щих навчальних закладів не можуть працевлаштувати-
ся, що збільшує рівень безробіття, або працюють не за 
спеціальністю. Відтак абітурієнти повинні відповідаль-
но ставитись до вибору майбутньої професії.

Соціально-гуманітарний відділ взяв на себе функ-
цію і профорієнтаційної роботи. Куратор цієї роботи 
Михайленко М.А. Ми ще недовго займаємося нею і 
визначили для себе план роботи на найближчий час. 
Ця робота також вимагає і фінансових затрат, тому, 
знаючи сьогоднішній стан речей, ми вибираємо менш 
затратні форми роботи.

1. Перший етап полягає у статистиці, зокрема, в 
моніторингу студентів, які навчаються в університеті, 
а саме мешканці якої області, району, міські, сільські, 
яку закінчили школу, клас, тобто з яким спрямуван-
ням – філологічним, математичним і т.д.

Поїздки на сьогоднішній день були здійснені у Горо-
дню, Ріпки, Бахмач та у Чернігів. Якщо коротко аналі-
зувати, то можна сказати, що охоплено було понад 250 
випускників, роздані агітаційні матеріали, ознайомлено 
потенційних абітурієнтів із факультетами, показано ви-
ступи агітбригад та відеоматеріали. Звісно, зараз робити 
висновки про результати цих поїздок ми не можемо, але 
були зібрані дані відвідування сайту Ніжинського дер-
жавного університету станом до 15.11.2016 р. та після. 
Результати вказують на те, що збільшилось відвіду вання 
сайту, особливо цікавляться загальною інформацією, 
галереєю та новинами університету. Тому, на сьогод-
нішній день, постало питання про активне ведення офі-
ційної сторінки у контакті, де можна викладати усі ін-
формаційні та агітаційні матеріали.

ТРИБУНА ПЕРЕКЛАДАЧАТРИБУНА ПЕРЕКЛАДАЧА

У попередньому номері ми подавали метеріал 
перекладацької студії факультету іноземних 

мов. Друкуємо ще один переклад славетного україн-
ського письменника і поета Івана Франка – Великого 
Каменяря – з нагоди 160-річчя з року його народжен-
ня (і 100-річчя з року смерті). 

I don’t complain of you, the fate of mine:
You guide me safely, like a loving mother.
But lo! To reap a harvest that is fi ne

The plough fl owers has to cut and smother.  

And, heavily, it creaks across the fi eld, – 
With sighs, uprooted daisies droop their heads;
Heart-rent but silent, to their death they yield
Flung ruthlessly onto  their black death-beds.

You calmly wend your way along the slopes
And sow new seeds where fl owers were killed,  
And you give birth to a new life, new hopes, 
Breathe in the scent with which the air is fi lled.   

Translated by Ivan  Kharytonov, 2010, 27.08.

В той же час проведена робота і з ніжинськими 
школами, була розвішені агітаційні матеріали. На кож-
ному факультеті створені свої програми по профорієн-
таційній роботі, які дієві,  а на деяких факультетах ста-
ли традиційними. Це факультет іноземних мов («Один 
день в університеті»), це і природничо-географічний 
факультет, та і на інших розроблені свої дієві програми.

2. Паралельно проводився збір інформації щодо 
шкіл та навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації. Ін-
формація має наступний зміст: кількість шкіл в облас-
ті, кількість в певному районі з усіма даними, а саме 
кількість учнів, ПІБ директора школи та телефони 
міські та мобільні, електронні адреси, спрямованість 
школи, тобто чи це з поглибленим вивченням мов чи 
математики або біології.

3. Наступним пунктом збору та вивчення інформа-
ції є моніторинг всіх ЗМІ та інтернет-ресурсів того чи 
іншого районів, областей, а також транспортної мережі 
регіону. А саме кількість тиражу, кількість підписників, 
яка вікова аудиторія. Те саме і з Інтернет-майданчиками 
тобто кількість відвідувачів, кількість зареєстрованих на 
форумах і вікова аудиторія. Ця інформація буде необ-
хідна для розміщення реклами і визначення її вартості. 

4. Далі потрібно вивчити перспективні регіони ін-
ших областей, де ми можемо збільшити свою присут-
ність. Тобто є такі райони інших областей, які рівно-
віддалені як від ВНЗ своєї області, так і нашого вузу, а 
саме Сумська, Київська, Черкаська області. Плануєть-
ся виїзд у Шостку, Новгород-Сіверський. Переговори 
з директорами шкіл ведуться.

5. Наступним кроком є виготовлення рекламної 
продукції на високому професійному рівні як загальної 
по університету, так і більш детальної по кожному фа-
культету, як для інтернет-видань, так і для друкованих 
ЗМІ, як для транспортної мережі, так і для біл-бордів. 

6. Далі ми підготували виступ мобільної агітбрига-
ди для певних шкіл. Цей колектив невеликий за кіль-
кістю, але максимально функціональний. Це необхід-
но для зменшення витрат на відрядження. Тобто він 
максимально універсальний.

7. Налагоджуються контакти з районними та об-
ласними центрами зайнятості. На сьогоднішній день 
домовилися про співпрацю з Меною і Ріпками.

Соціально-гуманітарний відділ не так довго працює 
у напрямку профорієнтаційної роботи, але вже багато 
чого зроблено і є бажання зробити більше. Однак, ви всі 
розумієте, що це наша спільна справа і без допомоги ін-
ших відділів, факультетів, ректорату ми не зможемо в 
повній мірі реалізуваи свої задуми.

Скороход Віталіна, начальник соціально-
гуманітарного відділу

Михайло Михайленко, фахівець І  категорії 
соціально-гуманітарного відділу

Звіт про профорієнтаційну роботу
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15 грудня в актовій залі нового корпусу було люд-
но і гамірно. На сцену вийшли 14 красунь-дівчат, 
які представляли кожна свій факультет у щорічному 
традиційному конкурсі краси, гармонії та стилю «Міс 
НДУ». В той зимовий вечір глядачів зігрівала краса, 
юність, чарівність дівчат та запальні ритми джазу, адже 
тематикою цьогорічного конкурсу була «У джазі лише 
дівчата». Режисерами цьогорічного заходу стали началь-
ник соціально-гуманітарного відділу Віталіна Скороход 
та викладач кафедри інструментально-виконавської 
підготовки Марина Коломійченко та а хореографом-
постановником – Анна Сірякова, викладач кафедри 
музичної педагогіки та хореографії. Організатором 
траційно став соціально-гуманітарний відділ. 

Оцінювали дівчат справжні меломани, знавці 
істинної жіночої краси і просто гарні чоловіки, 
професійне журі у складі: Народний депутат України 
Олександр Кодола, депутат Ніжинської міської ради, 
директор мережі ювелірних магазинів «Діамант» Во-
лодимир Мамєдов, приватний підприємець, депу-
тат обласної ради Сергій Охонько, секретар міської 
ради Салогуб Валерій, 5-кратний чемпіон України, 
фіналіст Чемпіонату Європи і світу по бодібілдінгу, 
майстер спорту, віце-чемпіон України і майстер спор-
ту по шосейно-кільцевому мотоперегону, Президент 
федерації по бодібілдінгу в Чернігівській області, 
cуддя Національної категорії, власник фітнес-клубів 
«Кардіо-клуб» та «Шок-джим» – Сергій Сорокін, кан-
дидат педагогічних наук, доцент Олексій Павлен-
ко, артист балету королівського театру при компанії 
Кунард, учасник танцювальних шоу «Чикаго», шоу 
Мадонни, «Лайн Кінг», на сьогоднішній день соліст 
Чернігівського філармонійного центру фестивалів та 
концертних програм, артист балету ансамблю пісні і 
танцю «Сіверські клейноди» Олексій Мироненко, На-
родний артист України, професор, завідувач кафедри 
інструментально-виконавської підготовки Микола 
Шумський.

Таке масштабне свято краси не могло б відбутися, 
якби не допомога спонсорів. Спонсорами свята висту-
пили: Ніжинський державний університет ім. Миколи 
Гоголя та його ректор доцент Олександр Григорович 
Самойленко, депутат Ніжинської міської ради, дирек-
тор мережі ювелірних магазинів «Діамант» Володи-
мир Мамедов, національний провайдер «Дата груп» і 
керівник підрозділу Ніна Андріївна Семенова, проф-
ком студентів Ніжинського державного університету 
ім. Миколи Гоголя та його голова Роман Приходько, 
Сергій Сорокін, власник фітнес-клубів «Кардіо клуб» 
та «Шок-жим», депутат обласної ради Сергій Охонько, 
Радикальна партія та її представник депутат обласної 
ради Алла Ковтун, ФітКьорвс світовий бренд в сфері 
фітнесу, топ-канцелярія в особі Сергія Топальського, 
магазин нижньої білизни «Велюр», Даніїл Прокопець, 
директор нічного клубу «Космос», фотограф Ярослав 
Зінченко, інформаційна підтримка «Май-Ніжин-ком», 
газета «Свідомий погляд», інтернет-сайт «Нежатин.

Дівчата демонстрували свою красу та грацію у 
трьох дефіле. У першому виході конкурсантки показа-
ли, що кожна з них – це неповторна мелодія джазової 
симфонії. Під час другого дефіле глядачі поринули у 

світ справжньої української краси і жіночності. І на 
завершення, одним із найочікуваніших та граційних 
виходів був у вечірніх сукнях під музичний супровід 
від ансамблю «N’jazz». Творчі номери учасниць були до-
сить різноманітними: і запальні танці, і ліричні пісні, і 
душевні вірші, і хімічні досліди, і музичні номери.

Номінації розподілились наступним чином:
Міс НДУ 2017 Дешко Ольга
І Віце-міс Вронська Анастасія
ІІ Віце-міс Колесник Дарія
Міс Глядацьких симпатій Дешко Ольга
Міс Артистичність Гришко Валерія
Міс Оригінальність Коломієць Катерина
Міс Чарівність Олексієнко Юлія
Міс Загадковість Портянко Марина
Міс Вишуканість Вронська Анастасія
Міс Елегантність Жорова Вікторія
Міс Романтичність Колесник Дарія
Міс Грація Савченко Аліса
Міс Привабливість Денисенко Тетяна
Міс Шарм Клименко Карина
Міс Посмішка Короткіна Олена
Міс Стиль Дешко Ольга
Міс Талант Іллюшко Анастасія
Міс Екстрим Бандуріна Дар’я.
Ми хочемо ще раз привітати дівчат із перемогою та 

щиро подякувати усім, хто приклав зусилля для створен-
ня цього свята.

            Міс НДУ 2017Міс НДУ 2017
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ
Сьогодні ми хочемо познайомити наших чита-

чів зі студенткою факультету іноземних мов Лещенко 
Аліною. На вигляд тендітна мініатюрна дівчина, яка 
стала переможцем регіонального етапу конкурсу «Кра-
щий студент України 2016». 

- Доброго дня, Аліно. Для по-
чатку розкажи про себе: звідки 
ти родом, хто твої батьки. 

- Сама я з Чернігова. Батьки 
Лещенко Євген та Світлана за-
вжди мені прививали любов до 
іноземної мови і розширювали 
мій кругозір.

- Чому твій вибір пав саме 
на навчання у славетному Гого-
лівському вузі? 

- Обрала Ніжинський дер-
жавний університет імені Ми-
коли Гоголя тому, що багато 
знайомих розповідали та реко-
мендували мені цей вуз через 
гарну підготовку студентів на 
факультеті іноземних мов. Ка-
зали,  що база набагато краща, 
ніж у Чернігівському національ-
ному педагогічному та в деяких 
київських вузах. Тому й приїха-
ла сюди здобувати знання.

- Чому ти вирішила спробу-
вати свої сили у конкурсній про-
грамі «Кращий студент Украї-
ни»? Це було твоє рішення чи хтось підштовхнув тебе 
до цього? 

- Дякуючи голові студентської ради університету 
Олександрі Пораді, яка мене підштовхнула та надих-
нула, я й опинилась на цьому конкурсі. Поїхала туди 
показати, що у нашому університеті навчаються тала-
новиті студенти.

- У чому полягала суть конкурсу і чи важко дава-
лася перемога? 

- Треба було показати, наскільки ти всебічно роз-
винений студент (всього було 4 етапи конкурсу: відео-
презентація, конкурс талантів, питання-відповідь та 
конкурс групи підтримки). Так, було дійсно важко, я 
дуже нервувала, адже в мене були гідні конкуренти: 
Дмитро Точоний (Чернігівський національний педа-
гогічного університет) та Марія Бадай (Чернігівський 
політехнічний університет). Але все ж таки я отримала 
перемогу.

- Хто тобі допомагав у підготовці до конкурсу? 
Можливо, хочеш комусь подякувати.

- Хочу подякувати моїй групі підтримці, цим ак-

тивним, небайдужим та ініціативним студентам, які 
допомагали мені у всьому (від знімання відеоролика 
до колективного танцю). І звичайно, моїм батькам, які 
всім серцем і душею переймалися за мене та не дава-
ли опустити руки у важкі моменти.

- Чи раніше ти брала участь у конкурсах або про-
ектах? Якщо так, то які досягнення. 

- Я брала участь у різних 
хореографічних конкурсах та 
фестивалях зі своїм колективом 
народного танцю «Слов’яни». Ко-
лектив отримував багато гран-
прі, був призером фестивалю 
«Яскрава країна» в Україні та в 
інших країнах Європи, а також 
брали участь у фестивалі «Saint 
Pierre des Corps», що проходив у 
Франції.

- В яких ще напрямках ти 
пробуєш реалізувати себе? 

- Хочу спробувати себе у 
ролі актора, тому займаюсь у те-
атральному гуртку нашого вузу.

- Як тобі вдається поєд-
нувати навчання та активне 
студентське життя, бути чле-
ном студради? 

- Мій секрет полягає в тому, 
що мені дійсно подобається 
брати участь в активному житті 
університету, коли усвідомлю-
єш, що ти також гвинтик тако-
го величезного механізму, і ти 

теж важливий у його роботі.
- Після закінчення навчання які плани? 
- Ой, до закінчення навчання ще далеко, тому, 

чесно кажучи, не хочу заглядати в далеке майбутнє.
- Але все ж ким ти бачиш себе у майбутньому?
- Бачу себе успішною, активною, творчою і щас-

ливою особистістю. А щодо того, в якій сфері я реалі-
зую себе – то покаже час.

- Яке твоє кредо? 
- Хочеш змінити світ – почни з себе.
- Охарактеризуй себе трьома словами.
- Весела, працьовита, творча.
- Як ти проводиш свій вільний час? 
- Здебільшого із рідними та друзями, бо не часто 

їх бачу, а також читаю книжки і регулярно відвідую 
театр та різні арт-проекти.

- І наостанок, у переддень Нового року, які у тебе 
будуть побажання нашим читачам?

- Хочу побажати всім читачам сил, натхнення на 
нові звершення у 2017 році, віри у себе та свої сили, і 
пам’ятайте: «Ви можете все!».
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