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НА ЧАСІНА ЧАСІ

Яне можу повірити в те, 
що 5 років пролетіли як 

одна мить. Наче вчора я приїздив на 
Юніорський конкурс, складав вступ-
ні іспити, а вже сьогодні я випускник. 
Для мене університет став місцем, де 
я зміг себе реалізувати, творчо роз-
критися. Я з гордістю можу сказати, 
що навчався у найкращих педагогів 
нашої країни і щасливий тим, що 
буду продовжувати їхню школу.

Нинішнім та майбутнім сту-
дентам я хочу побажати веселого 
начання, а ще захоплюватися своїм 
ВУЗом, його величчю та красою. 

ЗБОРИ 
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

16 червня ц.р. відбулися збори трудового колективу університету. 275 делегатів нашого трудового колекти-
ву з числа професорсько-викладацького складу, працівників та студентів внесли зміни до Статуту університету 
і затвердили його у новій редакції.

Перед учасниками зборів з промовою виступив ректор університету доцент О.Г. Самойленко, який окрес-
лив першочергові завдання, що постали перед трудовим колективом вишу.

На засіданні Вченої ради університету, що відбулася цього ж дня, було внесено зміни до Правил прийому на 
2016-2017 навчальний рік, а також розглянуто низку виробничих питань.

Влас. кор.

С погади тільки найкращі, їх 
настільки багато, що мож-

на й книжку написати про різні іс-
торії з мого студентського життя, і 
радує, що більшість з них тільки по-
зитивні! Точно можу тепер підтвер-
дити думку, що студентське життя 
– це найкращий період!

Не каплі не шкодую, що вступив 
до цього ВУЗу ще й на історичний!

А тим, хто ще навчається, хочу 
побажати терпіння та натхнення, і 
хай насолоджуються цими момен-
тами, коли ти студент, адже час 
так швидко біжить.

ОФІЦІЙНООФІЦІЙНО

З апам’ятовується лише хо-
роше! Друзі, з якими по-

дружилися у вузі, залишаться на 
усе життя. А які чудові викладачі... 
Завжди із теплом у серці буду зга-
дувати свого улюбленого викладача, 
доцента кафедри прикладної лінгвіс-
тики, кандидата педагогічних наук 
Світлану Іванівну Шевченко. Вона 
не лише навчала нас іноземної мови, 
вона вчила культурі спілкування, 
вчила життю. Я їй за це вдячна...

Студентам бажаю, щоб не мар-
нували час, плідно використовува-
ли його для спілкування.

30 червня у стінах Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбулося свято – вручення 
дипломів з відзнакою студентам.

Сьогодні наші співбесідники – випускники Гоголівського вишу. Ми поцікавилися у них, які спогади залишив 
вуз у їхньому житті? Що б хотіли побажати тим, хто ще навчається?

 Випуск 2016

Борко Ганна, випускниця 
філологічного факультету

Іванюк Сергій, випускник 
історико-юридичного факультету

Йотка Ярослав, випускник фа-
культету культури і мистецтв
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Вітаємо!
Р екторат Ніжинського державного універ-

ситету імені Миколи Гоголя вітає доцента 
кафедри загальної та практичної психології НАКОНЕЧ-
НУ Марію Миколаївну та доцента кафедри приклад-
ної лінгвістики ПЛОТНІКОВА Євгена Олександровича 
з присудженням стипендії Кабінету Міністрів України 
для молодих учених на 2016–2018 роки. Бажаємо їм 
подальших успіхів та нових наукових досягнень.

Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя став учасником проекту 
«Шкільний вчитель 
нового покоління»

9 червня представники Міністерства освіти і 
науки, Британської Ради в Україні, педагогічних 
університетів під час презентації спільного «Шкільний 
вчитель нового покоління» обговорили, якою має бути 
нова школа і яка роль вчителя у майбутній школі.

У 2016/2017 навчальному році до цього програм-
ного курсу приєднаються 11 університетів, в тому 
числі Ніжинський державний університет імені Мико-
ли Гоголя, який продовжить пілотний проект у 2018-
2019 роках для забезпечення безперервного досвіду.

За словами заступника Міністра Павла Хобзея, 
університети мають академічну автономію, що дає 
їм можливість запроваджувати програми, не чекати 
певної вказівки зверху. Вищі навчальні заклади мо-
жуть використати у підготовці вчителів допомогу і 
напрацювання міжнародних організацій. Саме тому 
проект «Шкільний вчитель нового покоління», напра-
цьований практиками і міжнародними експертами 
Британської Ради, має вирішити питання здобут-
тя педагогічного фаху та підготовки нового вчителя, 
який здатний вирішувати завдання школи. 

Викладачі розробили типову програму підготовки 
вчителів англійської мови «Методика навчання 
англійської мови». «Метою цієї нової програми – є 
підготовка студентів, які хочуть стати вчителями 
англійською мови, таким чином, щоб від самого почат-
ку свого навчання вони керувалися комунікативним 
підходом, що дає можливість використовувати більше 
часу на практику іноземної мови, а не аудиторної 
теорії», – пояснив Пол Кім, Директор навчального цен-
тру Британської Ради в Україні.

По матеріалам сайту http://mon.gov.ua/

ВІТАЄМО СТУДЕНТА З ПЕРЕМОГОЮ

З а результатами цьогорічного відбору стипендіальної програми Завтра.UA 100 
студентів стали переможцями та приєдналися до спільноти стипендіатів.

Щиро вітаємо Михайла Ломоносова, студента історико-юридичного факультету 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з перемогою.

Сподіваємося, що участь в спільноті Завтра.UA принесе нові знання, корисний досвід, 
відкриті можливості та суттєво поповнить мережу однодумців!

Бажаємо йому нових наукових досягнень та творчих звершень.

Д о ц е нт 
кафедри за-
гальної та 
практично ї 
психології. В 
2009 р. за-
хистила кан-
д и д ат с ь к у 
дисертацію 
на тему: “До-
помога іншо-
му як психо-
логічний засіб 

розвитку особистості” за спеціальністю 19.00.01 – 
загальна психологія, історія психології. Основний на-
прямок наукових пошуків – просоціальна активність 
особистості, особистісна проактивність.

У своєму науковому доробку має більше 60 публі-
кацій, серед яких монографія на тему „Допомога ін-
шому: психологічні аспекти”, навчально-методичний 
посібник, наукові статті.

Доцент кафедри при-
кладної лінгвістики. На-
укові інтереси пов’язані із 
використанням сучасних 
інформаційних техноло-
гій у викладанні іноземних 
мов, зокрема з розробкою 
дистанційних форм на-
вчання на платформі 
MOODLE. Результати 
науково-дослідної та на-
вчально-виховної роботи 
представлено у 52 публі-
каціях та обговорено на 
всеукраїнських та міжна-
родних конференціях. 

Є стипендіатом Кабінету Міністрів України для 
молодих учених (2016-2018 роки). Нагороджений По-
чесною грамотою Управління освіти і науки Чернігів-
ської обласної державної адміністрації (2015).



’6/2016 3

Бути журналістом – відповідально
6 червня 

журнал і ст -
ська спільно-
та України 
святкує своє 
професійне 
свято. Про-
фесія журна-
ліста прива-
блює сьогодні 
багатьох мо-
лодих людей 
численними 
перевагами 
та широки-
ми можли-
востями. Се-
ред них, як 
на найваж-
ливіші, слід 
наголосити: 
журналістика 
надає людині 
широкі мож-

ливості для самореалізації, вона приваблює можливість 
доносити до людей правду, примножувати у світі до-
бро, боротися за справедливість; вона дозволяє пред-

ставникам цієї професії багато подорожувати, спілку-
ватися із видатними людьми і прожити цікаве життя; 
вона зобов`язує журналіста першим опинятися у вирі 
подій, осягати зміст явища і доносити інформацію лю-
дям. На мою думку, журналістика – скоріш спосіб жит-
тя, аніж професія. Вона не передбачає відпусток...

Уже більше п`ятнадцяти років у нашому виші в 
складі факультету суміжних професій діє відділення  
журналістики. Близько двохсот слухачів закінчило 
його і пов`язало свою долю із засобами масової інфор-
мації. Ми вітаємо із професійним святом газетярів 
Наталку Герасименко, Гелену Лазун, Олександра Бой-
ка, Андрія Диміча, Аліну Ковальову, Марину Забіян; 
тележурналістів Олексія Маслова, Олену Степаненко, 
Ольгу Конопацьку, Дмитра Казанцева... Та хіба ж усіх 
згадаєш?

Сьогоднішнє число газети робило нове покоління 
випускників спеціальності «журналістика»: Марина 
Лапай, Юлія Бойко, Ірина Драбинога, Наталія Сосун, 
Неоніла Приймак, Марія Микула, Марина Ступник. Ми 
вітаємо їх із успішним завершенням навчання. А вже 
у вересні нинішнього року чекаємо на нових студентів, 
які мріють пов’язати свою долю із журналістикою.

Олександр Забарний, член Національної 
спілки журналістів України, викладач 

«Основ журналістики».

ЦІКАВІ ПОСТАТІЦІКАВІ ПОСТАТІ

М узика – одна з багатьох речей, якими ціка-
виться молодь. Неодноразово від старшого 

покоління можна почути слова про абсурдність та без-
змістовність сучасних пісень. 3вичайно, час не сто-
їть на місці, смаки та уподобання людей у музичному 
мистецтві постійно змінюються. Проте захоплення му-
зикою завжди об’єднувало та буде об’єднувати твор-
чу молодь. Талановиті виконавці завжди привертали 
увагу своєю креативністю та артистизмом. Цієї весни 
у стінах Ніжинського державного університету обира-
ли свого «Містера». Конкурс був спрямований на те, 
щоб юнаки проявили свої творчі здібності. Титул «Міс-
тер Креативність» було надано студенту 4 курсу істо-
рико-юридичного факультету Андрію Бецу. Кожен із 
глядачів запам’ятав виступ молодого виконавця. Адже 
його талановите уміння гри на гітарі, прекрасний го-
лос та яскрава зовнішність не залишили байдужими ні 
одне дівоче серце. 

Музика стала невід’ємною частиною життя Андрія 
ще з дитинства. Саме тато розвинув в хлопцеві лю-
бов до року у Чернігівському палаці дітей та юнацтва. 
Андрій навчився грати на гітарі у 15 років, разом зі 
своїми однодумцями створив власний гурт. Хлопці ви-
ступали переважно в рідному Чернігові у тематичному 
клубі самодіяльності. Тексти пісень та музику молоді 
виконавці писали самі. 

Без сумніву можна сказати, що музика – один із 
способів впливу на життя молодої людини, особливо 
в період формування її характеру. Андрій відносить 
себе до покоління стрейдейджерів – відгалуження 
панк/хардкор-культури, характерними рисами якої є 
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ЗГАДУЮЧИ ВЧИТЕЛЯЗГАДУЮЧИ ВЧИТЕЛЯ

повна відмова від алкоголю, тютюну та наркотиків. 
Хлопець дотримується здорового способу життя, від-
відує спортивні секції, захоплюється скейтбордингом.

Його риси обличчя привертають увагу з першо-
го погляду: красиві блакитні очі, чарівна посмішка 
справляють враження справжнього «добряка», із яким 
приємно спілкуватися.

Андрій вирізняється серед своїх однокурсників не 
тільки зовнішнім виглядом (бородою та татуювання-
ми), але і власними поглядами на життя. У наш час 
рідко зустрінеш хлопця, який не буде вживати їжу 
тваринного походження. Дуже незвично чути від хлоп-
ця слова про корисність вегетаріанства для сучасної 
людини. Свої переконливі позиції щодо захисту братів 
наших менших  Андрій неодноразово  доводив, беручи 
участь у акціях проти хутряного бізнесу у м. Чернігові. 

Тож незважаючи на бунтарський дух, кожен, хто зна-
йомий з Андрієм, знає його як добру та щиру людину, 
товариша, який завжди прийде на допомогу.

Андрій дуже старанний студент. Попри постійні му-
зичні репетиції він відповідально ставиться до навчан-
ня, користується авторитетом у своїх одногрупників. 

Тож, саме музичний талант, неординарність, не-
схожість ні на кого та впевнена життєва позиція ро-
блять Андрія творчою особистістю, здатною надихати 
до зміни на краще у власному житті. Адже тільки лю-
дина, яка живе своїм розумом, може досягти успіху. 
Завдяки  індивідуальності досягти бажаного результа-
ту – виділятися з натовпу.

Неоніла Приймак, студентка 4 курсу 
філологічного факультету, випускниця 

ФСП «Журналістика»»

Ш ановний читачу, на-
ша газета пропонує 

Вашій увазі нову рубрику. Не-
впинно летить час, а з ним по-
лишають наш університет і 
досвідчені викладачі, які значну 
частину свого життя вірою і 
правдою служили своєму вузові. 
Вони вкладали усі свої знання і 
педагогічний талант у навчання 
і виховання молодого педагогіч-
ного покоління. Згадуючи їх, ми 
не лише віддаємо шану і повагу 
минулому, а й закладаємо під-
мурівок майбутнього… Бо саме з 
учительського серця стартують 
у світи нове покоління українців. 
Отож, запрошуємо до співпраці.

 Цими червневими днями ви-
повнилося 80 років чудовому пе-
дагогу і науковцю Петру Макси-
мовичу Кобернюку. Більше як на 
чверть століття поєднав він свою 
долю з уславленим Гоголівським 
вишем. Чудовий  організатор, не-
повторний лектор, людина з тонким відчуттям гумору 
він став улюбленцем студентської громади 1970-2000 
років. Уроджений, закорінений в українську мораль, 
педагогічний такт і вихованість, витримка і батьків-
ська мудрість, дозволили Петру Максимовичу досту-
куватися до найпотаємніших куточків студентської 
душі. Він знав усі проблеми молоді, як навчальні, так 
і побутові... Знав, кому конче необхідно допомогти у 
навчанні, кому вибороти стипендію, а на кого і нагри-
мати, навертаючи до науки. Ці професійні та людські 
якості і дозволили Кобернюку пропрацювати заступ-
ником декана філологічного факультету більше два-
дцяти років. 

Гортаю пожовклі від часу сторінки особової спра-
ви... 27 серпня 1973 року Вчена рада Ніжинського 

ордена Трудового Червоного Пра-
пора державного педагогічного 
інституту імені М.В. Гоголя обрала 
Петра Максимовича Кобернюка на 
посаду викладача кафедри україн-
ської літератури. На той час на ка-
федрі працювали такі непересічні 
викладачі як доценти Георгій  Яко-
вич Неділько, Леся  Йосипівна Ко-
цюба, Павло Олександрович Сер-
дюк, Володимир Павлович Крути-
ус, Петро Матвійович Дробот, Іван 
Якимович Заєць. Працювати по-
ряд з ними було дуже відповідаль-
но і потребувало неабиякої фахової 
підготовки. Але молодий педагог не 
боявся труднощів, за його плечима 
уже був досвід роботи у сільській 
школі.

З перших днів роботи у виші 
Кобернюка призначають курато-
ром академічної групи. Мені пота-
ланило бути його вихованцем. На 
курсі у нас було сформовано дві 
групи. Моїм куратором був Павло 
Олександрович Сердюк, а пара-

лельною керував Петро Максимович. Та я не вагаю-
чись називаю його своїм наставником..., бо активна, 
енергійна, цілеспрямована, непосидюча натура Ко-
бернюка не давла нам змоги пліснявіти у гуртожитку. 
Він брав обидві групи і мандрував, мандрував, ман-
дрував... Дякуючи йому, ми побували у Львові, Дро-
гобичі, Чернівцях, Житомирі, Умані, Ленінграді... Та 
хіба ж усе згадаєш? І кожна подорож – незабутнє вра-
ження.  Львів. Личаківський цвинтар. Могила Івана 
Франка. Скільки мудрих слів почуто від наставника, 
стільки переосмислено... Собор святого Юра. Так, він 
не боявся водити нас, затятих комсомольців, культо-
вими спорудами, бо вбачав у цьому сенс... Розповідав 
про історію храму, його архітектуру, пояснював бі-
блійні сюжети. Він духовно збагачував нас.

Педагог непересічного таланту
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Нагуєвичі. Садиба-музей Івана Франка. Як піс-

ля побаченого не полюбити творчість великого Ка-
меняра?! Чернівці. Музей Ольги Кобилянської, а зго-
дом мандрівка до Перевалу буковинськими селами... 
І оживали у наших серцях герої творів письменниці. 
Ми осягали ці твори  від витоків, від першоджерел.

Про мандрівки до Києва годі і згадувати... Це був 
постійнодіючий «клуб вихідного дня». Щонеділлі Петро 
Максимович збирав гурт студентів і віз нас до столи-
ці. На «перший бузок» у Ботанічний сад, на «Енеїду» 
до театру Івана Франка, на виставку західно-європей-
ського живопису, або ж просто повештатися містом... 
Хіба ж забудеш організовану ним  подорож Дніпром 
на теплоході, з Києва до Канева, на могилу великого 
Кобзаря. Це була не просто мандрівка..., це був захід, 
який формував світогляд, повертав нас до національ-
них витоків. Ми переставали бути «радянами» і става-
ли українцями.

Згодом Петру Максимовичу доручили опікати-
ся підготовчим відділенням вузу. Він відїздив у від-
рядження до міст і сіл Чернігівської, Київської, Пол-
тавської, Житомирської, Сумської областей і агітував 
працюючу молодь до вступу у наш внз. Із 11 хлопців 
нашого курсу 9 прийшло із підготовчого відділення. 
Петро Максимович був переконаний: школа – справа 
чоловіча. А тому, відслуживши у війську, хлопці йшли 
у науку. Скількох чудових фахівців він виховав... Се-
ред них науковці Григорій Гребницький, Іван Забія-
ка, Станіслав Зінченко; журналісти Олександр Лисий, 
Михайло Бондаренко, Валерій Магула; педагоги Лео-
нід Куліченко, Петро Ткаченко, Віктор Опанасенко. 
Усіх вже й не згадаєш... І для кожного з нас він ставав 
«другим батьком». Звідки ж оті  життєві і духовні ще-
дроти? Певно від того, що сам рано втратив батька, 
якого забрала війна, а тому прекрасно розумів, що то 
значить для юнака батьківське слово і мудра порада.

Але повернемося до витоків... Петро Максимович 
Кобернюк народився 3 червня 1936 року в селі Бутівці 
Старокостянтинівського району, що на Хмельниччині. 
Народився у селянській родині. З діда-прадіда хлібо-
роб він успадкував від батьків шанобливе ставлення 
до людей праці, до традицій і звичаїв рідного краю. 
Закінчивши десятирічку у рідному селі, юнак два роки 
працював на виробництві. Сповна пізнав, чого вартує 
хліборобська праця. З 1956 до 1960 року навчався на 
філологічному факультеті Рівненського державного 

педагогічного інституту. Ставши вчителем української 
мови і літератури, свою педагогічну діяльність розпо-
чав у Данинській середній школі Ніжинського району. 
Пройшов усі рівні педагогічного становлення: учитель, 
організатор позакласної і позашкільної роботи, дирек-
тор вечірньої школи, завуч загальноосвітньої. Набу-
вався не лише педагогічний досвід, розвивалися орга-
нізаторські здібності, набувався досвід спілкування з 
людьми. Потреба передати набуті знання  та навички 
і привела Кобернюка до вишу.

З 1979 року і до виходу на пенсію Петро Макси-
мович працював заступником декана філологічного 
факультету. Стільки добрих справ започаткував, стіль-
ки задумів реалізовано... Затятий театрал Кобернюк 
став натхненником і головним режисером українського 
драматичного гуртка факультету (діяла ще театральна 
студія, якою керувала доцент О.М. Євстаф`єва). Оби-
два колективи готували і представляли на суд глядача 
чудові спектаклі. Під орудою Петра Максимовича Ко-
бернюка були здійснені постановки: «Сватання на Гон-
чарівці» Г. Квітки-Основ`яненка, «За двома зайцями» 
М. Старицького, «Наталка Полтавка» І. Котляревського, і 
це не повний перелік. Кобернюк прищеплював смак до 
театрального мистецтва і автору цих рядків, і професору 
Ю.Бондаренку, доцентам Зінченку С., Забіяці І., Греб-
ницькому Г., письменникам А. Шкуліпі та І. Просяни-
ку. А які чудові вечорниці проводилися на філфаці! Які 
співалися щедрівки та колядки, розігрувалися вертепи. 
І увесь цей фольклорний водограй закручував навколо 
себе Петро Максимович Кобернюк. Так відроджував він 
у наших серцях Україну.

Сонячна людина. І у праці, і у спілкуванні, і у по-
буті. Його дружина, Тетяна Гнатівна Кобернюк, вихо-
ванка нашого факультету, заслужений учитель Укра-
їни, увесь свій педагогічний вік пропрацювала учите-
лем української мови і літератури загальноосвітньої 
школи №10 міста Ніжина. З їхньої любові народилася 
донечка. Їхня родина слугувала нам, студентам, за 
приклад, за зразок для наслідування.

Дорогий наставнику, дозвольте мені від імені всіх 
Ваших чисельних вихованців сердечно привітати Вас 
зі славним ювілеєм і побажати міцного здоров`я, ро-
динного благополуччя і довгих-довгих років життя. 
З роси і води Вам, вчителю!

З повагою Олександр Забарний, 
декан філологічного факультету

ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ
«Нова національна еліта»

Погляд зсередини
Б агато кого цікавить питання, куди студен-

ти витрачають своє дозвілля і кошти?
Прикро, але більшість примножує прибутки міс-

цевих кафе, барів та нічних клубів. Незважаючи на 
кризу в країні і відносно невеликий обсяг стипендій, 
знаходиться і час, і гроші.

Звісно, не обходиться і без спиртного. Майбутня 
«національна еліта» проводить своє дозвілля саме у 
такий спосіб. Та й кошти, як на студента, витрачає 
на це немалі. Наприклад «добре посидіти» у таких за-
кладах як «Solo», «Джекпот» та ін. можна від 200 грн 
і більше. Є ще бюджетний варіант – купити пляшку 

пива і посидіти з друзями біля кафе «Дана». Хоча це 
в середньому коштує до 40 грн, та й однією пляшкою 
рідко все закінчується.

Розливається спиртне, лунають розмови... (навіть, 
як це не парадоксально, іноді про навчання і виклада-
чів) впереміш із матірною лайкою... А після того дуже 
часто з важкою головою на другу пару, бо на першу 
встати важко. У багатьох це входить у систему.

І невідомо кого винуватити, низький рівень жит-
тя у країні, виховання, конформізм чи відсутність по-
треби у духовному збагаченні. 

Дана Університетська
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П ерше, що чекає на сучасного студента – не-
осяжний потік інформації, у якому досить 

легко загубитися. Якщо раніше студенти, як правило, 
після занять йшли до читальної зали готувати семінар, 
а дозвілля проводили у кінотеатрах, то тепер інтернет 
заступив усі ці аспекти.

Сучасна молодь краще подивиться фільм вдома, у 
режимі онлайн. Це не означає, що ми байдужі до на-
ціональної культури, просто у студента 21 століття ін-
ший підхід.

По-друге, національну еліту складно сформува-
ти, поки ми маємо низький рівень життя населення. 
Якщо батьки-вчителі, отримуючи свої 2–3 тис грн. в 
місяць, не можуть забезпечити дитині-студенту на-
лежні умови для навчання (навіть на бюджеті), гур-
тожитки, м’яко кажучи, залишають бажати кращого і 
досить часто студенти змушені працювати після пар, 
думати не про предмет, а про те, як прогодувати себе. 
Про яку національну еліту може бути мова? 

З гідно календарного плану  спортивно-масо-
вих заходів в І півріччі 2015-2016 н. р. про-

ведено :
а) Кубок першокурсників з волейболу;
б) Кубок першокурсників з баскетболу.
Розпочато змагання в рамках Міжфакультетської  

спартакіади.
Так, з 09.11.15 р. по 16.11.15 р. проводили турнір 

з волейболу серед чоловічих та жіночих команд.
З 23.11.15 р. по 25.11.15 р. змагалися міжфакуль-

тетські команди з шашок та шахів.
Збірні команди університету беруть участь у зма-

ганнях міської ліги з волейболу та баскетболу.
Футбольна команда студентів закінчила цьогоріч-

ну першість міста на 4 місці.
Команда з настільного тенісу та бадмінтону за-

йняла перші місця в міських змаганнях.

ІНФОРМАЦІЯ ПО СПОРТИВНО-МАСОВІЙ РОБОТІ 
2015–2016 Н.Р.

Дещо про національну еліту
Прикро, але більшість бере участь у заходах рад-

ше з примусу, якщо за це пообіцяють бали до заліку/
екзамену. Досить часто у студентів немає потягу до 
знань, самоціллю є 74 бали, які дадуть можливість 
отримати додаткових 900 грн щомісяця. Ентузіас-
тів у нашому ВИШі не сприймають. Лише одиниці 
прагнуть до самоосвіти. 

Хтось може заперечити, що у всі часи були труд-
нощі. Можливо, за стільки революцій ми зневірились 
у всьому на світі.

Національна еліта, безумовно, існує. Але замість 
того, аби культурно удосконалюватись, вона відчай-
душно намагається вижити у час високих цін, новіт-
ніх технологій, кредитно-модульної системи і боротьби 
за існування.

Марина Лапай, випускниця ФСП «Журналістика»

ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

Cпортивно-масова  за  2015-2016 н. р. 
Згідно з календарним планом спортивний 2015-

2016 н.р. розпочався з кубкових змагань першокурс-
ників. Проведені змагання з волейболу та баскетболу. 
Мета цих змагань – виявлення кращих спортсменів та 
формування збірних команд факультетів для участі в 
університетській спартакіаді.

Турніром з волейболу розпочалась міжфакультет-
ська спартакіада. В цікавій безкомпромісній боротьбі 
перше місце серед чоловічих команд вибороли студен-
ти природничо-географічного факультету. Серед жі-
ночих – рівних не було команді факультету іноземних 
мов. Кращими гравцями стали  Шевчун Владислав 
(фізико-математичний факультет)  та Селезенко Ві-
кторія (факультет іноземних мов).

З 23.11.15 р. проходили інтелектуальні ігри з ша-
хів та шашок.

ШАХИ 
І місце – фізико-математичний факультет;
ІІ місце – факультет психології та соціальної ро-

боти;
ІІІ місце  – природничо-географічний факультет;
ІV місце – філологічний факультет;
V місце – історико-юридичний факультет;
VІ місце – факультет іноземних мов.

ШАШКИ 
І місце – природничо-географічний факультет;
ІІ  місце – фізико-математичний факультет;
ІІІ місце  – факультет іноземних мов;
ІV місце  – факультет психології та соціальної ро-

боти;
V місце –  філологічний факультет;
VІ місце –  історико-юридичний факультет.
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Другий спортивний семестр розпочався зі зма-
гань з настільного тенісу. В командному заліку на-
ступне розташування: І місце – природничо- геогра-
фічний факультет; ІІ місце – фізико-математичний 
факультет; ІІІ місце – історико-юридичний факультет. 
Чемпіонами та призерами університету серед чолові-
ків стали:

І місце – Демченко Владислав (природничо-гео-
графічний факультет);

ІІ місце – Дерій Олександр (факультет іноземних 
мов);

ІІІ місце – Зінченко Ярослав (фізико-математич-
ний факультет).

Серед дівчат:
І місце – Глушко Альона (природничо-географіч-

ний факультет);
ІІ місце – Клименко Марія (фізико-математичний 

факультет);
ІІІ місце –  Безручко Інна (філологічний факуль-

тет).
З  04.04.16 р. по 12.04.16 р. в дуже цікавій го-

стросюжетній боротьбі проходив турнір міжфакуль-
тетської спартакіади з баскетболу. По закінченню 
змагань результати були наступні.

Серед дівчат :
І місце – факультет іноземних мов;
ІІ місце –  філологічний факультет;
ІІІ місце – природничо-географічний факультет;
ІV місце – фізико-математичний факультет;
V місце – факультет психології  та соціальної ро-

боти.

Серед чоловіків : 
І місце – фізико-математичний факультет;
ІІ місце – природничо-географічний факультет;
ІІІ місце – історико-юридичний  факультет;
ІV місце – факультет іноземних мов;
V місце – факультет психології та соціальної ро-

боти;
ІV місце – філологічний факультет.
Кращими гравцями турніру стали: Тихоновська 

Яна (філологічний факультет) та Шевчун Владислав 
(фізико-математичний факультет).

Останнім турніром спартакіади стали змагання 
з міні-футболу. Інтрига змагань трималася до остан-
нього туру, як у чоловіків, так і в дівчат.

Серед чоловіків :
І місце – фізико-математичний  факультет;
ІІ місце – природничо-географічний факультет;
Ш місце – історико-юридичний факультет;
ІУ місце  – факультет іноземних мов;
У місце – факультет психології  та соціальної ро-

боти.
Серед дівчат :

І місце –  факультет іноземних мов;
ІІ місце – природничо-географічний факультет;
Ш місце –  факультет психології та соціальної ро-

боти;
ІV місце  – фізико-математичний факультет;
V місце  – філологічний факультет.
Кращими гравцями турніру стали серед чоловіків 

– Чечітко Сергій (історико-юридичний факультет) та 
Омельченко Карина (факультет іноземних мов). Воро-
тарі: Помігалов Тарас (фізико-математичний факуль-
тет) та Любомирова Христина (факультет психології та 
соціальної роботи).

Отже, після спортивного огляду університет-
ської спартакіади можемо вже зробити останні ви-
сновки щодо розташування між факультетами. Так, 
перше місце, набравши 2769 очок, посів природ-
ничо-географічний факультет. Друге місце  (2675 
очок) – фізико-математичний факультет. Трете міс-
це – факультет іноземних мов (2490 очок). Четверте 
місце – факультет психології та соціальної роботи 
(2001 очко). П’яте місце – філологічний факультет 
(1320 очок). Шосте місце – історико-юридичний фа-
культет (1311 очок).

Кафедра фізичного виховання
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

Н априкінці травня 2016 р. в нашому видавництві вийшов навчальний 
посібник нового типу: «Теоретичні  дисципліни у віршованій формі» 

(англійською мовою). Це – перший посібник такого роду в Україні. Він створював-
ся колективно – викладачами  факультету іноземних мов НДУ імені Миколи Гоголя 
(проф. Потапенко С.І., доц. Харитонов І.К., доц. Трибуханчик А.М., ст. викл. Сбо-
рик С.П.) і студентами старших курсів  цього ж факультету (усього взяли участь у 
створенні посібника близько 70 студентів ). Його  новизна і незвичність  полягає в 
тому, що у ньому  у віршованій формі  англійською мовою  висвітлюються  чимало 
з основних положень чотирьох теоретичних  дисциплін  сучасної англійської мови, 
а саме:  «Історія  англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови», 
«Стилістика англійської мови» і «Лексикологія  англійської мови». 

Ця перша спроба  створення  такого неординарного  навчального  посібника 
здається методично цілком виправданою, бо в ньому  віршований навчальний  
матеріал подається  здебільше максимально стисло, у популярній, жартівливій або  
напівжартівливій формі, англійською  мовою, до  того ж, дякуючи  певному ритму 
і римам, легше  сприймається і запам’ятовуюється, ніж більш  детальний, проте 

С лавний Гого-
лівський дім 

може пишатися своїми 
вихованцями, які з кож-
ним роком нагадують 
про себе всій Україні. 
Уже не перший рік про-
ходить Міжнародний 
мовно-літературний кон-
курс учнівської та сту-
дентської молоді імені 
Т.Г. Шевченка. У ньому 
завжди беруть активну 
участь студенти нашого 
університету. Конкурс орієнтований на те, щоб моло-
ді, активні, творчі особистості могли якнайкраще про-
явити свої уміння щодо написання творів та продемон-
струвати свої знання  про життя та творчість славноз-
вісного Кобзаря.

Нещодавно було повідомлено результати конкур-
су. З найкращими побажаннями  можемо привітати 
студентку ІІ курсу Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя Микитенко Аліну, яка здо-
була перемогу в конкурсі.

Найголовніші риси характеру цієї дівчини – щи-

Перша, але не остання перемога
рість, доброзичливість, відданість у дружбі. Вона чуй-
на, енергійна, люб’язна та весела. Це надзвичайно 
старанна студентка, завжди прагне до нових знань, 
користується авторитетом у своїй групі.  Тому не дивно, 
що саме їй дісталася перемога. Для Аліни це перша пе-
ремога на такому високому рівні: «Про перемогу навіть 
і не думала. Виконувала завдання з цікавістю. Коли ді-
зналась, що перемогла, то була дуже здивована». 

Аліна родом із Нових Млинів, мальовничого села 
на Чернігівщині. Ще з дитинства вона була допитли-
вою та непосидючою. З теплом та любов’ю завжди 
згадує про шкільні роки, безмежно вдячна своїм вчи-
телям, які прищепили їй знання та любов до всього, 
що оточує її. У школі Аліна навчалася гарно, закінчила 
із золотою медаллю. Ще зі шкільних років визначила-
ся із майбутньою професією. Найзаповітнішою мрією 
стало бути студенткою Ніжинського університету. За 
допомогою старанності, наполегливості юної дівчинки 
її бажання здійснилося. І тепер вона пишається цим.

Як говорять – не місце красить людину, а людина 
– місце. Тому будемо сподіватися, щоб в майбутньому і 
ця талановита особистість здобуде певних висот у своє-
му житті і увійде і той знаменитий список випускників 
Ніжинської гімназії.

Вітаємо з перемогою! Бажаємо і на далі брати ак-
тивну участь у різних конкурсах і здобувати перемоги. 

Іра Драбинога, випускниця 
ФСП «Журналістика»»

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮНА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

сухіший прозовий  виклад. Крім того, індивідуальні завдання скласти англійською 
мовою  жартівливий віршик  на яку-небудь тему спонукають студента ще раз уважно  переглянути цю тему, що 
в кінцевому рахунку  дасть  позитивні результати, сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу.  Використання  
цього посібника в якості допоміжного матеріалу  на звичайних семінарських заняттях з цієї дисципліни  пожва-
вить  їх і буде сприяти підвищенню зацікавленості студентів  у вивченні  тієї чи іншої теоретичної дисципліни.  

Укладачі впевнені, що і деякі інші виші України  підхоплять ініціативу ніжинців і  теж зроблять  спроби  
створення разом зі своїми  студентами  колективних навчальних посібників на кшталт  відомих  популярних   
брошур  Я. Перельмана  «Занимательная физика» і «Занимательная математика», які були  написані  прозою.

Іван Харитонов, доцент кафедри германської філології


