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ї нашому університеті щороку вшановують 
пам’ять Небесної Сотні.
Пам’ятний день встановлено указом Президента 

України 11 лютого 2015 року з метою увічнення ве-
ликої людської, громадянської і національної відваги 
та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, за-
вдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного 
вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які від-
дали своє життя під час Революції гідності (листопад 
2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали де-
мократії, відстоюючи права і свободи людини, євро-
пейське майбутнє України. 

18 лютого – у день початку розстрілів протестуваль-
ників студенти, декани, співробітники нашого універси-
тету взяли участь в урочистому освяченні вулиці Небес-
ної Сотні та мітингу біля пам’ятника Небесній Сотні.

Увечері для всіх бажаючих в культурно-освітньому 
центрі «Юність» був продемонстрований фільм україн-
ського режисера А. Афінєєвського «Зима у вогні: Бороть-
ба України за свободу», призер міжнародного фестива-
лю у Торонто в 2015 році, номінанта на премію «Оскар» .

19 лютого в вестибюлі нового корпусу НДУ був вста-
новлений постійно діючий стенд пам’яті Небесної Сотні.

Їхні імена будуть назавжди в наших серцях. Герої 
не вмирають.

Олександр Турчин, фахівець соціально-
гуманітарного відділу

НА ЧАСІНА ЧАСІ Отець Сергій – 
народний герой України

Н астоятель Ніжинської церкви Всіх Святих 
протоієрей Сергій (Чечин) здобув всенарод-

не визнання. 10 лютого у Полтаві його і ще 17 бійців 
АТО, волонтерів та медиків нагородили орденом «На-
родний герой України». Це недержавна відзнака, яку 
торік запровадили колекціонер антикваріату й волонтер 
Андрій Боєчко та ювелір Дмитро Щербаков. Вони вва-
жають: «Якщо народ має право годувати, лікувати, одя-
гати армію, то 
має й право 
на городжу -
вати. Орден 
о т р и м у ю т ь 
лише ті, хто 
справді заслу-
жив. Жодного 
чиновника , 
штабіста, які 
були далекими 
від війни й до-
помоги, ми не 
нагородимо ніколи».

Отець Сергій якраз серед достойних. Він із само-
го початку війни їздить на передову і як капелан, і з 
волонтерською допомогою. Буває в найгарячіших точ-
ках. І переконаний: «Правда й перемога за нами!»

Давні дружні зв’язки склались у отця Сергія з уні-
верситетом. Багато викладачів вузу є членами церков-
ної громади кафедрального храму Всіх Святих. 

Від імені професорсько-викладацького складу та 
студентства Гоголівського університету сердечно віта-
ємо пана отця Сергія з високою народною нагородою 
і бажаємо міцного здоров’я та наснаги в його благо-
дійній праці в ім’я України.

День Героїв Небесної Сотні

21 лютого до Міжнародного дня рідної мови на 
філологічному факультеті університету пройшла низ-
ка цікавих  заходів:

• викладачі кафедри української мови спільно з 
членами міського об’єднання всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» провели конференцію за темою «Питання 
мови, справа буття нації». На конференції був присутній 
заступник голови ЧОВУТ «Просвіта» Микола Пантелійович 
Шкурко. Конференція прийняла відповідну резолюцію;

• 21 лютого доцент кафедри української мови 
Станіслав Віталійович Зінченко прочитав для студен-
тів вишу лекцію за темою: «Сучасні мовні проблеми в 
Україні». Лекція викликала бурхливе обговорення се-
ред слухачів;

• у читальному залі №3 була розгорнута бібліо-
графічна виставка наукової літератури, присвячена 
Міжнародному дню рідної мови.

Наш кор.

Міжнародний день рідної мови
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19 лютого в конференц-залі Ніжинського держав-
ного університету імені Миколи Гоголя відбулося під-
писання Угоди про співпрацю між Гоголівським уні-
верситетом та Академією суспільних наук (SAN) (Вар-
шава, Польща). Угоду підписали: в.о. ректора Ніжин-
ського державного університету імені Миколи Гоголя 
доктор політичних наук, професор Олександр Бойко 
та уповноважений ректора Академії суспільних наук 
доктор Войцех Соломко. При підписанні угоди були 
присутні: проректор з організації та розвитку роботи 
Академії суспільних наук доктор Зджислав Шиман-
ські, проректор з навчально-методичної роботи НДУ 
Олександр Самойленко, проректор з наукової роботи 
та міжнародних зв’язків НДУ Олександр Мельничук, 
декани факультетів Гоголівського вишу.

Академія суспільних наук – один із найбільш відо-
мих освітніх закладів Польщі. Навчання в Академії від-
бувається за 22 актуальними напрямками освіти, форма 
навчання – стаціонар та заочна. Навчальний заклад на-
дає можливість отримати освіту з 40 спеціальностей. На 
19 факультетах Академії працює понад 500 викладачів.

В угоді обумовлено і затверджено умови виконан-
ня спільної освітньої програми «Подвійного диплому», 
яка передбачає опанування дисциплін, які входять до 
навчальних планів вишів-партнерів. Навчальний про-
цес розподілено на дві частини: основне навчання, за 
погодженням сторін, проходить в Ніжинському дер-
жавному університеті імені Миколо Гоголя, а додатко-
ве – в польській Академії суспільних наук. При цьому 
зараховуються дисципліни, на підставі узгодженого 
навчального плану, які опановані в цих навчальних за-
кладах, і видається два диплома – НДУ імені М. Гоголя 
та польської Академії суспільних наук.

Участь у цьому проекті значно розширює освітні 
горизонти студентів нашого університету. Для при-
кладу, закінчивши освітній рівень «бакалавр» із на-
прямку «Філологія» можна вступати на освітній рівень 
«магістр» за спеціальностями «Журналістика», «Інтер-
нет-журналістика», «Англійська мова в рекламі» тощо. 
Викладання навчальних дисциплін в Академії здій-
снюється польською та англійською мовами.

Прийом на навчання за спільною навчальною про-
грамою здійснюється відповідно до Правил прийомів 
університетів-партнерів та інших відповідних норма-
тивно-правових документів у сфері вищої освіти, які 
діють в Україні та Польщі. Більш детальну інформацію 
про даний проект можна отримати в деканатах фа-
культетів та у навчальному відділі університету.

Власн. кореспондент

РОЗШИРЮЄМО 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

НОВИНИ НАУКИНОВИНИ НАУКИ
Святкуємо ювілей земляка
Нинішнього року виповнилося 125 років з дня 

народження відомого українського поета, академіка 
Павла Григоровича Тичини. З цієї нагоди в Черніго-
ві відбулася Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція. 11 лютого в будинку-музеї М. Коцюбин-
ського зібралися науковці з різних куточків України. 
На конференції з доповідями виступили професори 
Я. Поліщук, Ю. Ковбасенко, С. Жила, Т. Дзюба, 
Н. Ковальчук, Н. Кузьменко, В. Довбня; головний редак-
тор журналу «Всесвіт» Д. Дроздовський, письменники 
О. Гордон та В. Ткаченко; музейники Н. Коцюбинська, 
С. Половнікова, О. Плитник; педагоги шкіл області та 
викладачі вишів.

У роботі конференції взяли участь і ніжинські на-
уковці. З доповіддю «Використання поетичних творів 
Павла Тичини доби сталінізму в сучасному шкільному 
викладанні української літератури» виступив доктор 
педагогічних наук, професор Ю. Бондаренко, а декан 
філологічного факультету університету, доцент О. За-
барний оприлюднив своє дослідження «Павло Тичина 
і Микола Сайко».

12 лютого учасники конференції відвідали батьків-
щину письменника село Піски, що на Бобровенщині.

Міжнародна співпраця
До науковців філологічного факультету надій-

шло запрошення від німецько-українського наукового 
Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохіна взяти участь у ро-
боті міжнародної наукової конференції «Українська 
наука в європейському контексті. Німецько-україн-
ські зв’язки», яка відбудеться 8–10 квітня 2016 року 
в Мюнхені (Німеччина). Ніжинські науковці радо від-
гукнулися на пропозицію колег.

Працюємо по-європейськи
16 лютого в Американському домі, який знахо-

диться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоменка, 
6, в серії лекцій Інституту Кеннана відбувся виступ 
доктора філологічних наук, професора, завідувача ка-
федри української літератури Ніжинського державно-
го університету імені Миколи Гоголя Валентини Хар-
хун. Тема лекції: «Війна пам’ятей. Музей комунізму 
в Центрально-Східній Європі». Валентина Петрівна – 
знаний в Україні літературознавець, а тому її виступ 
викликав зацікавлення у науковців столиці і тих, хто 
цікавиться оголошеною темою. Лекція мала великий 
успіх у слухачів.

Презентація Суспільної Академії Наук
19 лютого у стінах Ніжинського державного уні-

верситету імені Миколи Гоголя серед студентства від-
булася презентація Суспільної Академії Наук (м. Лодзь, 
Польща) – найбільшої приватної академії Польщі.

На зустрічі були присутні ректор нашого вузу 
О.Д. Бойко, проректори О.Д. Мельничук та О.Г. Само-
йленко, ректор та проректор Академії.

Було озвучено, що 10 % від загалу студентів Ака-
демії – це студенти з України. Академія співпрацює з 
американським університетом Кларка, що входить у 
5 кращих вузів. Для наших студентів – це можливість 
отримати подвійний диплом. Навчання проводиться 
онлайн. З дипломом нашого вузу можна вступати на 
будь-яку магістратуру, незалежно від фаху.
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Стали відомі лауреати 
Чернігівської літературно-
мистецької премії Глібова

Ц ю почесну нагороду заснували МГО Літера-
турна спілка «Чернігів» та журнал «Літера-

турний Чернігів» 2002 року.
Премія присуджується авторам за кращі тво-

ри, видані протягом трьох минулих років, а також – 
митцям, меценатам, громадським діячам з України 
та закордону, – у день народження Леоніда Глібова 
в номінаціях: «Поезія», «Проза», «Літературознавство», 
«Краєзнавство», «Мистецтво», «Благодійна та громад-
ська діяльність».

16 лютого відбулося засідання журі, яке названо 
цьогорічних лауреатів. Ними стали:

1. Письменниця, головний редактор Чернігів-
ської обласної газети «Деснянська правда» Людмила 
Пархоменко – за книгу віршів «У цього неба дивні ко-
льори» та значний внесок у пропаганду української 
літератури;

2. Українська письменниця, перекладач, ху-
дожниця Анна Багряна (м. Софія, Болгарія) – за 
повість для дітей «Ґеня» (про дитинство видатної 
української політичної та громадської діячки Слави 
Стецько);

3. Письменник Петро Нестеренко (м. Суми) – за 
книги прози «Ковток джерельної води», «Бентежне 
Придесення» і «Не запізнися з коханням»;

4. Журналіст та краєзнавець Олександр Ясенчук 
(м. Чернігів) – за документально-публіцистичну книж-
ку «Сіверщина в боротьбі за волю»;

5. Професор Ніжинського державного універси-
тету імені М. Гоголя Григорій Самойленко – за моно-
графію «Розвиток художньої культури на Чернігівщи-
ні в 19-20 ст.»;

6. Заслужений артист України, актор Чернігів-
ського Молодіжного театру Олексій Биш – за поста-
новку на сцені повісті Олександра Довженка «Зачаро-
вана Десна».

Михась Ткач, голова журі, 
Заслужений працівник культури України

Бібліотека НДУ долучилася до 
міжнародного руху Книгооберту

19 лютого 2016 року в бібліоте-
ці Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя 
відбулося урочисте відкрит-
тя «полички Буккросин-
гу». Власне, мова йде не 
стільки про «поличку», як 
про цілу «шафу». Відтепер 
у читальному залі №2 нового 
корпусу університету є офіцій-
не місце, де учасники руху вільно-
го обміну книжками, які гордо на-
зивають себе «буккроссерами», можуть 
безпечно залишити свої книги та вибрати щось ціка-
веньке для себе.

Нагадаємо, що «буккроссинг» – це процес «звільнен-
ня» книг. Людина, прочитавши книгу, залишає («звіль-
няє») її у громадському місці (парк, кафе, поїзд, станція 
метро, бібліотека та ін.), для того, щоб інша, випадкова 
людина могла цю книгу знайти та прочитати та у свою 
чергу повинна повторити процес. Обов’язковою умо-
вою «буккроссингу» є реєстрація на офіційному сайті 
BookCrossing.com, на якому відвідувачі можуть в будь-
який момент простежити рух своїх книжок.

Ініціаторами приєднання до руху книгооберту в 
Ніжині стали активісти "Студреспубліки", всеукраїн-
ського молодіжного громадського руху, обласне від-
ділення  якого очолює студентка ІІІ курсу факульте-
ту іноземних мов НДУ імені Миколи Гоголя Катерина 
Кривуця. "Студреспубліка" – це студентська організа-
ція, що поставила собі за мету надавати молоді необ-
хідні знання та створювати можливості для реалізації 
власних громадських ініціатив. 

Просвітницьку інновацію студентів активно під-
тримали працівники бібліотеки, соціально-гуманітарного 
відділу університету, представники профкому та адміні-
страції нашого навчального закладу. На поличці залиши-
ли свої книги та поділилися своїми думками та вражен-
нями начальник соціально-гуманітарного відділу НДУ 
Віталіна Скороход, голова профспілкової організації уні-
верситету Олексій Лейберов, керівник студентського про-
фкому Роман Приходько. Від студентів університету ви-
ступила ініціатор руху "буккроссингу" Катерина Кривуця. 
Захід пройшов цікаво та динамічно завдяки досвідченим 
організаторам – співробітникам читального залу №2, 
який очолює провідний бібліотекар Світлана Оніщенко. 

Олександр Морозов, директор бібліотеки Ніжин-
ського державного університету імені Миколи Гоголя

бібліоте-
о уні-
голя 
т-

о 
цій-
ільно-
ордо на
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У жовтні 1990 року перед будинком Ніжин-
ського державного педагогічного інституту 

імені Миколи Гоголя будо встановлено пам’ятний бюст 
Іллі Андрійовича Безбородька (1756-1815), засновни-
ка Гімназії вищих наук, предтечі нинішнього універ-
ситету. Саме він у 1805 році подав прохання імпера-
тору Олександру І, пропонуючи заснувати в Ніжині, 
«на месте уступаемом мною», заклад для дворян «ма-
лоросійського краю» за назвою «Гімназія вищих наук 
князя Безбородька» і жертвуючи на це частину спадку 
старшого брата князя і канцлера Олександра Андрійо-
вича Безбородька (1747-1799). 

Монументальне зображення І.А. Безбородька ро-
боти невідомого скульптора І пол. ХІХ століття потра-
пило до Ніжина, дякуючи зусиллям ректора Ніжин-
ського державного педагогічного інституту академіка 
Ф.С. Арвата, який «нашел во дворе Музея русского 
искусства в Киеве бюст и добился передачи его Не-
жинскому педагогическому институту на постоянное 
хранение». Після проведення необхідних реставрацій-
них робіт цей скульптурний портрет, поставлений на 
п’єдестал, органічно увійшов до ансамблю колишньої 
гімназії Безбородька з її фасадом, прикрашеним коло-
нами. Бюст було створено у стилі пізнього класицизму, 
звідси «антикизированное облачение», у якому зобра-
жений учасник двох російсько-турецьких війн, гене-
рал-поручик (1795), дійсний таємний радник та сена-
тор (1798). Про Іллю Безбородька писали не так часто. 
Невелика стаття про нього в «Російському біографічно-
му словнику» закінчується словами: «Граф Безбородко 
был храбрым солдатом и хорошим семьянином, чело-
веком честным, чуждым тщеславия, исполненным же-
лания добра людям». Найкращою рисою його характе-
ру була та, що він, роблячи добро, тримав це у таємни-
ці, так що найближчі люди не знали про це. Згаданий 
нами бронзовий бюст І.А. Безбородька дуже довго зна-
ходився на дачі 
«на Выборгской 
стороне», те саме 
Полюстрове, що 
колись належало 
Олександру Без-
бородьку, а потім 
і його брату.

Судячи з 
усього, він робив-
ся після смерті 
Іллі Андрійови-
ча як данина 
пам’яті його вдо-
ви графині Анни 
Іванівни. Про це 
говорить надпис 

на табличці між нижнім зрізом бюста та круглою ніж-
кою: «Супругу Гр. Ільи  Анд. Безбородко». Цей брон-
зовий бюст разом із бюстом П.А. Румянцева-Задунай-
ського у якості родинних реліквій Мусіни-Пушкіни 
вивезли до свого чернігівського маєтку Стольне, що 
належав у ХVІІІ ст. батьку братів Безбородьків. 

У післяреволюційні роки обидва твори опинилися 
у Сосницькому краєзнавчому музеї. У подальшому в 
1952 році їх передали до Київського музею російського 
мистецтва. Але якщо робота Ф.Ф. Щедрина, що сто-
сувалася бюсту П.А. Румянцева-Задунайського, була 
опублікована в журналі і таким чином увійшла до на-
укового обігу, то другий бюст опинився в забутті, до-
поки знову не став пам’ятником у місті Ніжині. 

Переходячи до проблеми невстановленого досьо-
годні авторства скульптурного портрету, відмітимо, 
що вперше ми познайомилися з цим бюстом напри-
кінці 70-х років у фондах київського музею, де його 
вважали роботою невідомого майстра. Із інвентарної 
картки тоді ми узнали час і джерело надходження та 
розміри (152,5х111х41 см).

Високий художній рівень був зрозумілий (або 
І.П. Мартос, або В.І. Демут-Малиновський, подумалося 
нам тоді). Пройшло більше трьох десятиліть і випад-
ково побачений в мережі Internet ніжинський бюст 
І.А. Безбородька примусив знову згадати про невирі-
шену атрибуційну проблему. 

Під час більш ретельного розгляду ймовірним 
претендентом на авторство бюста вважався видат-
ний російський скульптор-монументаліст Василій 
Іванович Демут-Малиновський (1779-1846), випус-
кник Імператорської Академії мистецтв, у 1803-
1807 роках стажувався в Італії, відвідуючи майстер-
ню Антоніо Канови. 

Серед його робіт в царині скульптурного пор-
трету були станкові бюсти і барельєфи для гробниць, 

а також мону-
ментальні пор-
третні зображен-
ня, наприклад, 
мраморний бюст 
Олександра І для 
Публічної бібліо-
теки та брон-
зовий бюст для 
пам’ятника пол-
ководцю М.Б. Ба-
р клаю де Толлі в 
Тарту. В єдиній 
на сьогоднішній 
день монографії 
про творчість 
Демут-Малинов-
ського, яку ви-

Два аспекти вивчення бронзового бюсту І.А. Безбородька: 

історія побутування та проблема авторства
Від редакції: з нагоди 260-го ювілею з дня народження Іллі Андрійовича Безбородька (27 лютого) подаємо 

скорочений та перекладений варіант статті Карпової Олени Веніамінівни, кандидата мистецтвознавства, 
заслуженого працівника культури РФ, завідувача сектором скульптури ХVІІІ–поч. ХХ століття Державного 
Російського музею (м. Санкт-Петербург), яку вона надіслала на адресу Музейного комплексу університету.

У 
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Д омашній затишок, запах свята, щасливі 
рідні та друзі, які поспішають додому із 

різних куточків України – мить, коли все в житті  за-
ймає своє місце і бажати чогось ліпшого немає по-
треби. Та Новий рік –  це час, коли збуваються мрії 
та трапляються дива! Саме тому, якщо Ви скорис-
таєтеся моєю порадою проходити практику у поза-
міському оздоровчому дитячому таборі «Зміна», для 
Вас відкривається можливість потрапити у чарівну 
подорож до Карпат у зимовий табір, де працюють її 
вихователі.

«Карпатська казка» –  це активний відпочинок, що 
не залишить байдужими Ваші серця. Свіже повітря, 
мальовничі краєвиди, програма екскурсій, дискотеки, 
святкові вечори та катання на лижах або сноуборді з 
досвідченими інструкторами – найкращий відпочинок 

для Вашої дитини. Дерев’яний зруб, затишні будиноч-
ки із комфортабельними умовами для проживання, 
простора їдальня та чудова лазня із чанами чекають 
на тих, хто наважився відпочити у таборі, що знахо-
диться у смт. Воловець Закарпатської області. 

Ніжинський державний університет готує одних 
із кращих педагогів, саме тому більшість складу пра-
цівників зимового табору – його студенти, що стають 
на час відпочинку ліпшими друзями для дітей. Табірна 
зміна триває з 2 по 13 січня, саме той час, коли Ваша 
дитина зможе сповна насолодитися культурою Західної 
України та відчути усю красу та колорит дійства, що 
відбувається на Різдво. Культурна програма має доволі 
широкий ряд і побудована так, аби дітям не доводилось 
нудьгувати. Ваша дитина матиме нагоду навідатись до 
старовинної фортеці у Мукачеві, відвідати місто Лева, 

побачити красу водопаду Ши-
піт, скупатися у термальних 
джерелах Берегового та заві-
тати до найбільшого в Україні 
військово-історичного комплек-
су «Лінія Арпада». «Карпатська 
казка» – відчинений простір для 
творчих особистостей, адже на 
території табору працює гурток 
хенд-мейду та щовечора про-
ходять святкові вечори різної 
тематики, на яких дітлахи змо-
жуть використати свій творчий 
потенціал.

Можливо, Ви не знаєте, 
як поєднати роботу із відпо-
чинком, хочете навчитись пра-
цювати із дітьми або ж просто 
обожнюєте їх? Вихід є! Твор-
чий колектив вихователів табо-
ру «Зміна» відкритий для нових 
облич, адже можливо Ви саме 
той, кого ми шукаємо. 

Микита Мисник, 
студент філологічного 
факультету

Òàá³ð ñêëèêàº äðóç³â

дано у 1960 році, бюст І.А. Безбородька не було зга-
дано. Тим не менше, в архіві Академії мистецтв в 
документах про смерть скульптора нашу увагу при-
вернув до себе список за назвою: «Скульптурные 
работы, произведенные покойным ректором Демут-
Малиновским», де згадувався «колоссальный бюст 
графа Безбородко». 

Пошук інших свідчень став успішним. У 1839 ро-
ці П.П. Каменський, зять віце-президента Акаде-
мії мистецтв скульптора і медальєра Ф.П. Толстого 
опублікував у «Отечественных записках»  свої вра-
ження про відвідування майстерні Демут-Малинов-
ського. У переліку його творів Каменський називає 
відразу дві цікаві для нас роботи «… на дачу гра-

фа Кушелева-Безбородко: колоссальный бюст гра-
фа Ильи Андреевича Безбородка и памятник ему, 
поставленный в Александровской лавре, вылитые из 
меди Г. Баженовым». Це дозволяє нам із достатньою 
впевненістю, що підтверджується стилістичними 
особливостями творів, атрибутувати Демут-Мали-
новському не лише «нежинский» бюст, але й гроб-
ницю І.А. Безбородька, яку й досі можна побачити в 
Олександро-Невській лаврі. 

Належність даних робіт В.І. Демут-Малиновсько-
му до цього часу не була засвідчена в мистецькознав-
чій літературі. Це з’ясувалося лише зараз і стало ще од-
ним важливим підсумком вивчення бронзового бюсту 
І.А. Безбородька, що знаходиться в Ніжині. 
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1. Ви пам’ятаєте своє перше кохання?
А) Звичайно пам’ятаю, але зараз не можу пригадати, що незвичного я в ньому (ній) знайшла  (1)
Б) Пам’ятаю! До цього часу часто згадую. Це було так романтично!     (2)
В) Хіба перше кохання треба згадувати через стільки років?!      (3)
2. Як Ви думаєте, чи існує кохання з першого погляду?
А) Я вірю, що таке кохання існує. У мене перший погляд вирішує все!     (3)
Б) Я не вірю. Зі мною нічого схожого ніколи не траплялося.      (1)
В) Я вірю в кохання з першого погляду, але вважаю, що таке почуття скоріше виняток із правил.  (2)
3. У вас багато захоплень, яким Ви можете присвятити свій вільний час?
А) У мене є кілька захоплень, які мене дуже цікавлять.      (2)
Б) Все своє життя я займаюсь танцями (співами, вишивкою, спортом).    (1)
В) Я часто міняю свої захоплення. Останнє хобі – це дайвінг, а до цього часу були танці, йога та макраме. (3)
4. Уявіть ситуацію: Ви зі своїм чоловіком (жінкою) пішли до кав’ярні. За сусіднім з Вами столиком сидить чоловік 

(жінка) приємної зовнішності, який (яка) Вам явно симпатизує. Якою буде Ваша поведінка?
А) Без зайвого сорому почну з ним (нею) кокетувати.      (3)
Б) Відповім взаємністю на його (її) посмішку.        (2)
В) Не зверну жодної уваги.          (1)
5. Уявіть, що під час відпустки на морі Ви раптово почали тонути. На допомогу Вам прийшла людина 

протилежної статі і приємної зовнішності. Ваша реакція:
А) Моментально закохаюсь у свого рятівника.        (3)
Б) Думаю, що до кохання справа не дійде, але те, що він (вона) може розраховувати на дружню симпатію – 

це факт.            (2)
В) Я буду йому (їй) вдячна і не більше.        (1)
6. Чи бувало у Вашому житті, що ви робили нерозважливі вчинки заради коханої людини? 
А) Я взагалі не роблю нерозважливих вчинків.        (1)
Б) Так, бували такі випадки, але тоді моє кохання було дуже сильним.    (2)
В) Я постійно їх роблю.          (3)
Результати тесту:
6-9 балів – Ви дуже вірна людина, яка любить, як то кажуть, один раз і на все життя. Ця риса Вашого характеру дуже 

похвальна. Однак не забувайте час від часу дивитися по сторонах і посміхатися у відповідь, отримувати знаки уваги.
10-13 балів – про вас можна сказати, що Ви точно знаєте, чого хочете від людини протилежної статі. Ваші 

відносини завжди серйозні. Проте Ви не відмовляєте собі в задоволенні легкого флірту для того, щоб бути завжди в 
тонусі. Всі ваші рішення в основному зважені. 

14-18 балів – Ви закохуєтесь часто, але швидко запал стихає. У вас маса захоплень, друзів та знайомих. Цілком 
можливо, що справа лише у типі темпераменту, а можливо, Ви ще не зустріли ту єдину людину, яка вам потрібна.

Д ень Святого Валентина ще називають Днем усіх закоханих. Свято – неофіційне і не є вихідним, про-
те активно відзначається молоддю щорічно 14 лютого. Закохані обмінються подарунками, квітами, 

традиційними «валентинками» та поцілунками. 
Чи хочете знати, наскільки Ви схильні до закоханості? Тоді дайте відповіді на питання тесту і подивіться ре-

зультати.

Вікторія та Олександр Ємці навчаються на факультеті культури та мистецтв. Вона – музикант, він – хореограф.  
- Чи вважаєте ви День Закоханих святом?
Саша: Так, ми відзначаємо це свято, воно є важливим для всіх закоханих.
Віка: Зазвичай на День Закоханих ми або влаштовуємо романтичний вечір вдома, або ж йдемо до кафе. Мій чоловік 

та я дуже любимо це свято, це зайвий привід нагадати про свої почуття, сказати, як сильно ми один одного кохаємо. 
- Можливо, у вашій сім’ї є якісь цікаві традиції, улюблені свята, які ви відзначаєте по-особливому?

Віка: На день святого Валентина ми обовязково даруємо один 
одному «валентинки», це хоч і по-дитячому, але в цьому щось є. Ви 
знаєте, улюблене свято для нас – це день нашого весілля! Ми з не-
терпінням його чекаємо!

Саша: У нас ще є така традиція, що на свято ми ні в якому 
раза не будемо сваритися (звичайно ж в усіх сім’ях є сварки). Ми 
не хочемо один одному псувати свято, коли щось йде не так, або не 
влаштовує когось із нас.

- Як вам вдається поєднувати навчання і родинні клопоти?
Віка: Я скажу, що це допомагає. Підтримуємо один одного, допо-

магаємо, боремось з лінню, позитивно впливаємо один  на одного.
У чому, на Вашу думку, полягає  секрет сімейного щастя? 
- Ми відповімо разом, що головне – кохати по-справжньому і щиро 

бажати своїй половинці  щастя. Коли буде кохання – буде все, чого не 
вистачало до цього. Гроші не замінять нічого. Кохання – це головне. 

Інтерв’ю взяла Марина Лапай

Ш ановні читачі, з нагоди Дня закоханих хочемо познайомити вас зі студентськими родинами, які жи-
вуть у гуртожитку і поєднали свої серця під час навчання у Ніжинському державному університеті 

імені Миколи Гоголя.

Знайомтесь! Студентські сім’їЗнайомтесь! Студентські сім’ї
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Дехто вважає, що стосунки, які почалися з дружби, найміцніші. Саме з друж-

би почалося кохання студентки факультету психології та соціальної роботи Ірини 
Пуд та студента фізико-математичного факультету Сергія Жовтого. 

Що стало вирішальним у ваших стосунках? 
- Одного разу Сергій мене поцілував і це все прояснило ситуацію. 
- Скільки часу знадобилося, щоб зрозуміти, що ви готові побратися? 
- Ми зустрічалися всього 10 місяців. 
- А пропозиція була очікуваною чи несподіваною? 
- Я відчувала, що він мені зробить пропозицію.  
- Ви не шкодуєте про таке швидке рішення? 
- Ні. Вперше в житті я не замислювався, що роблю щось неправильно. 
- Як ви святкували День святого Валентина? 
- Сергій привітав мене власними віршами, ми обмінялися «валентинками», по-

тішили себе смачненьким та сходили до театру. Всі думки присвятили один одному.   
- Які труднощі виникають у вашому сімейному житті? 
- Живемо на дев’ятому поверсі, води немає – оце найбільша трудність. Аби ще 

стипендія вчасно приходила… 
- Ви думали переїхати і жити в квартирі?  
- З гуртожитку, під час навчання? Так зручніше, все необхідне в нас є, та й 

таким чином можна відкласти гроші.

Інтерв’ю взяла Юлія Бойко

День Святого Валентина – свято під час якого закохані усього 
світу мають можливість ще раз висловити усю силу свого кохання 
або ж просто добре провести час разом. Пропоную дізнатися, як 
проходить цей день у родині Радченків:

- Скажіть, Владиславе, як у вашій сім’ї ставляться до свята 
Святого Валентина?

- Цього року нам, на жаль, не вдалося відсвяткувати це свято, 
але в цілому до Дня Святого Валентина ставимося позитивно. Це дає 
нам змогу втікти від світу та побути удвох. Особисто для мене, цей 
день – чудова нагода зробити коханій подарунок.

- Чи вірите Ви у любов з першого погляду та чи за цим принци-
пом утворились ваші стосунки із дружиною?

- Для мене, кохання з першого погляду – міф. Але коли побачила 
свого чоловіка вперше все ж таки не змогла залишитися байдужою, – 
відповіла Ірина. – Не можу погодитись! На мою думку, воно існує! І як 
доказ цього можна засвідчити штамп у моєму паспорті, 22 січня на 
день Соборності України, – емоційно додав Владислав.

- Чи ретельно готуєтесь до свята Святого Валентина або ж імпровізуєте, не надаючи цьому дійству особли-
вого змісту?

- До дня Святого Валентина ні я, ні моя кохана ретельно не готуємся і не надаємо цьому дню особливого змісту, 
зазвичай імпровізуємо. Наприклад, ми можемо зібратися і поїхати куди-небудь, де зможемо побути разом, чи то 
кафе, чи просто прогулянка.

- Уявіть День Святого Валентина вашої мрії, де б Ви разом із дружиною хотіли б його провести?
- Мріємо здійснити політ на повітряній кулі разом з дружиною, помилуватися краєвидами або побувати у 

Львові, головне – разом. 

Інтерв’ю взяв Микита Мисник

Ні для кого не секрет, що в студентському гуртожитку проживають сімей-
ні пари. Не є винятком молода сім’я студентки факультету іноземних мов та 
студента фізико-математичного факультету Шевчун Олександри та Владислава.

- Сашо, як ви познайомилися зі своїм коханим?
- Познайомилися ми на тренуванні. Я грала в баскетбол, Влад мене побачив 

і через подругу дізнався про мене майже все. -Саме вона «звела» нас разом – до-
дає Влад.

- Владе, що  ти робив незвичайне, щоб завоювати серце Саші?
- Відразу так і не згадати. Але одного разу ми з коханою посварилися і в 

той же день я поїхав до неї в Чернігів миритися. Хоча сам жив у Ніжинському 
районі.

- Не так давно ви одружилися, можливо, у вас виникають якісь труднощі?
- Виникають в основному фінансові труднощі. Стипендія маленька, тому бать-

ки допомагають, чим можуть.На цьому ґрунті зазвичай і виникають сварки.
- Хотілося б жити в окремій квартирі, а не в гуртожитку?
- Ми жили на квартирі, але ціни піднялися і довелося переїхати до гурто-

житку, не хочеться витрачати всю стипендію на житло. Кімната в нас зараз 
гарна, але хотілося щоб вона знаходилася на нижчому поверсі.

- Як святкуєте День Закоханих? 
- Купуємо різні солодощі, можемо сходити в кафе чи театр. І, звичайно ж, 

обмінюємося подарунками.

Інтерв’ю взяла Наталія Сосун
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

Ц ілком закономірно, що колективним облич-
чям лютневого номеру нашої газети стала ка-

федра російської і зарубіжної літератури та історії куль-
тури. Адже за підсумками наукової роботи саме її ви-
знано переможцем конкурсу «Краща кафедра універ-
ситету». З 28 наукових кафедр вишу, які брали участь 
у конкурсі, згадана вище кафедра перемогла з чудовим 
результатом – 1273 бали, випередивши багаторічного 
фаворита наукових перегонів кафедру «Історії Украї-
ни», яка цього разу стала другою, майже на 300 балів.

Хочеться коротко розповісти про переможців. Ка-
федра має славну майже двохсотрічну історію і давні 
наукові традиції. Свої витоки веде ще з Гімназії ви-
щих наук князя Безбородька, від викладачів росій-
ської словесності, які 
вчили зіркову плеяду на-
ших вихованців: Миколу 
Гоголя, Нестора Куколь-
ника, Віктора Забілу, 
Євгена Гребінку, Апол-
лона Мокрицького … і 
далі за реєстром аж до 
сьогодення. Об’єм статті 
не дозволяє познайоми-
ти Вас, шановні читачі, 
із науковцями, які пра-
цювали на цій кафедрі 
за весь період її існуван-
ня. Це – тема для окремої 
монографії. Скажу ли-
шень, що були серед них 
і академіки, і член-кори, 
кілька десятків профе-
сорів, докторів наук, що 
вже говорити про доцен-
тів та кандидатів… Змі-
нювалася назва кафедри, але не змінювалися підходи 
до наукової роботи. Так зароджувалася традиція…

А тепер про сьогодення… Кадровий потенціал 
кафедри становить 100% викладачів з науковими 
ступенями та званнями. Очолює кафедру орденоно-
сець, Заслужений діяч науки і техніки України, док-
тор філологічних наук, професор Григорій Васильович 
Самойленко – людина діяльна, енергійна, з широкою 
ерудицією і глибокими знаннями. На кафедрі працює 
6 доцентів, кандидатів наук: Любов Драчук, Юлія 
Якубіна, Людмила Корнєєва, Людмила Остапенко, Ка-
терина Ісаєнко та Олександр Чоботько. Науковий до-
робок кафедри за 2015 рік становить: 4 монографії, 
1 навчально-методичний посібник, 43 наукові статті, 
З із них у закордонних виданнях. Окрім того, кафедра 
організувала і провела міжнародну наукову конфе-
ренцію «Ніжинська вища школа: історія і сучасність» 
в роботі якої брали участь науковці з Німеччини, Мол-
дови, Білорусії, Грузії, Росії та України.

Справжнім лідером кафедри є її завідувач. Цьо-
го року студенти та викладачі познайомилися з ґрун-

товними монографіями проф. Самойленка «Розви-
ток художньої культури на Чернігівщині у ХІХ – поч. 
ХХ ст.» та «Ніжинська вища школа у спогадах студен-
тів та викладачів» у двох томах. Останню книгу він 
упорядковував спільно з доцентом Олександром Са-
мойленком. Плідно попрацював Григорій Васильович 
і як редактор наукових видань. За його редакцією ви-
йшли друком 3 числа «Наукових записок. Філологічні 
науки» та 3 випуски наукового збірника «Література 
та культура Полісся», а ще ж і наукові публікації, ви-
кладацька діяльність… Недаремно авторитетне журі 
визнало професора Самойленка Г.В. «Кращим науков-
цем університету 2015 року» (серед викладачів гумані-
тарних дисциплін).

Тримають високий науковий рівень і інші викладачі 
кафедри. Позитивні рецензії у науковій періодиці отри-

мала монографія доцента 
Ісаєнко К.П. «Микола Го-
голь і Пантелеймон Ку-
ліш: два українські світи 
(типологія художньої сві-
домості)» та навчальний 
посібник із зарубіжної 
літератури підготовлений 
доцентом Якубіною Ю.В. 
Цікаві дослідження у ві-
тчизняних та зарубіжних 
наукових виданнях опу-
блікували доценти Оста-
пенко Л.М., Драчук Л.І., 
Якубіна Ю.В. 

А доцент кафедри 
Людмила Леонідівна 
Корнєєва за підсумка-
ми наукової діяльності 
університету стала пере-
можцем у номінації «За 
успіхи у науковій роботі 

зі студентами». 30 студентів філологічного факультету 
під її керівництвом провели  дослідження  і опублікува-
ли отримані результати у наукових виданнях України, 
Білорусії, Росії, Польщі. Причому значна частина  публі-
кацій пройшла перевірку системою «Антиплагіат».

Та головне своє завдання викладачі кафедри вба-
чають в ефективній організації та проведенні навчаль-
но-виховного процесу, а тому активно працюють над 
комплексом методичного забезпечення навчальних 
дисциплін, проведенням цікавих мандрівок та екс-
курсій зі студентами, розвитком читацьких уподобань 
молоді. Колектив кафедри висловлює щиру подяку за 
сумлінну багаторічну роботу своєму лаборантові Ніні 
Іванівні Кризі.

На кафедрі побував Лесь Хонда

До уваги читачів!
У попередньому номері газети на ст. 3 була допуще-

на описка. У заголовку слід читати: «Успішність студентів за 
результатами зимової екзаменаційної сесії 2015–2016 н.р.». 

Приносимо вибачення за прикрий недогляд. 


