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10 листопада відбулося чергове засідання 
Вченої ради Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя, на якому розглядала-
ся низка актуальних питань життя вишу. Про 
стан, проблеми і перспективи розвитку фізико-
математичного факультету доповідав декан фа-
культету доцент Ковальчук Ю.О. В обговорен-
ні доповіді взяли участь професори Суховеєв В.В., 
Папуча М.В., Бойко О.Д,, доценти Забарний О.В., 
Сенченко Г.Г., Самойленко О.Г., Мартиненко В.В.  
З обговорюваного питання прийняте рішення, в якому 
доручено деканату факультету забезпечити підготовку 
й подання установчих та нормативних документів про 
організацію навчально-наукового інституту.

Вчена рада дала згоду на створення в структурі фі-
лологічного факультету кафедри слов’янської філології, 
компаративістики та перекладу шляхом злиття кафедр 
російської мови і перекладу та російської і зарубіжної лі-
тератури та історії культури. Завідувачем призначений 
доктор філологічних наук, професор Г.В. Самойленко.

Про концепцію вивчення іноземних мов у Ні-
жинському виші розповідала керівник мовного цен-
тру НДУ доц. Чувакова Т.Г. Вчена рада вузу затвер-
дила Стратегію розвитку національно-патріотич-
ного виховання у виші та шляхи її реалізації. Було 
розглянуто ще декілька робочих питань. 

ВІСТІ З ВЧЕНОЇ РАДИВІСТІ З ВЧЕНОЇ РАДИ

Øàíîâí³ ñòóäåíòè! Äîðîã³ äðóç³!
П рийміть мої щирі вітання з нагоди Між-

народного дня студента – свята молодості, 
життєрадісності, творчості та безупинного пошуку!

Це свято всіх, хто зберігає в душі вогонь новиз-
ни та креативності. Від небайдужої життєвої позиції, 
активної участі у суспільних перетвореннях, незаан-
гажованості думок молодої еліти, якою є студентство, 
значною мірою залежить майбутнє нашої країни.

Зичу вам творчого натхнення, наполегливості 
й успіхів у всіх гарних починаннях, здійснення усіх 
юначих мрій і життєвих планів. Нехай ваші молоді 
серця назавжди збережуть романтику студентських 
років і наповняться святковим настроєм та радістю. 
Вірю у ваше щасливе майбутнє, у щасливе майбутнє 
нашої рідної України.

Щастя, миру, злагоди й любові, дорогі студенти!
З повагою, ректор університету, О. Самойленко

ØØØØØ âââ ³³ !! ÄÄÄÄÄ ð ³³ ð ³³!!

8 листопада до Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя завітав Голова Чернігів-
ської державної обласної адміністрації В.П. Куліч та 
начальник управління освіти і науки Чернігівської 
обл держадміністрації М.П. Конопацький.

Приїзд шановних гостей був викликаний як робо-
чими, так і представницькими питаннями.

Голова облдержадніністрації ознайомився із ма-
теріально-технічною базою навчального закладу, мав 
розмову із керівництвом вузу, відвідав музейний 
комплекс університету, вручив державні та відомчі 
нагороди викладачам вишу. 

Указом Президента України завідувача кафедри 
російської і зарубіжної  літератури та історії культури, 
доктора філологічних наук, професора Самойленка 
Григорія Васильовича було нагороджено орденом «За 
заслуги» 2 ступеня. 

За наказом Міністерства освіти і науки України 
нагрудним знаком  «Відмінник освіти» було нагоро-
джено: Гусейнову Ларису Василівну, декана факульте-
ту культури і мистецтв, Лісову Тетяну Володимирівну, 
доцента кафедри прикладної математики, інформа-
тики і освітніх вимірювань, Москаленка Олега Вади-
мовича, доцента кафедри хімії.  

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки 
України Почесною грамотою Міністерства освіти і на-
уки України було нагороджено Пасік Надію Михай-
лівну, доцента кафедри української мови; Подякою 
Міністерства освіти і науки України Блажко Марію 
Іванівну, доцента кафедри німецької мови, Курсона 
Валерія Миколайовича, старшого викладача кафедри 
вокально-хорової майстерності, Лобань Ларису Олек-
сіївну, доцента кафедри біології, Моціяку Олену Мико-
лаївну, доцента кафедри української літератури, Пих-
тіну Ніну Порфирівну, доцента кафедри дошкільної 
освіти, Плотнікова Євгена Олександровича, доцента 
кафедри прикладної лінгвістики.

Постановою Президії Національної академії педа-
гогічних наук України медаллю НАПН України «Ушин-
ський К.Д.» було нагороджено Бойко Надію Іванівну, 
завідувача кафедри української мови, доктора філо-
логічних наук, професора та Моціяку Петра Петрови-
ча, доцента кафедри всесвітньої історії та міжнарод-
них відносин, кандидата історичних наук, доцента.

ОФІЦІЙНООФІЦІЙНО
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«×îìó Ïîëüùà ï³äòðèìóâàòèìå Óêðà¿íó?» 
(Ïðî â³äêðèòó ëåêö³þ äîêòîðà Ëóêàøà 
Àäàìñüêîãî ó Í³æèíñüêîìó äåðæàâíîìó 

óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ)

Н апередодні Дня незалежності Республіки 
Польща, 10 листопада 2016 року, до стін 

Ніжинського державного університету імені Миколи Го-
голя завітав на зустріч з професорсько-викладацьким 
складом та студентством історико-юридичного факуль-
тету заступник директора Центру польсько-російського 
діалогу та згоди у Варшаві доктор Лукаш Адамський.

До уваги аудиторії була представлена лекція на 
тему: «Чому Польща підтримуватиме Україну? Висно-
вки двадцятип’ятирічних польсько-українських відно-
син», яка викликала неабиякий інтерес слухачів.

На початку зібрання наш польський гість акценту-
вав увагу на роботі центру та його назві, пояснивши, що 
дана установа була створена польським Сеймом для ви-
вчення маловідомих і суперечливих сторінок польсько-
російських відносин. Проте в світлі останніх подій, ролі 
та місця в них Російської Федерації, ставлення офіційної 
Москви до Центру польсько-російського діалогу та згоди 
у Варшаві є прохолодним. Тому сферою інтересів поль-
ської установи стало вивчення історії польсько-радян-
ських взаємин загалом та польсько-українських зокрема. 
Лектор всебічно проаналізував стан українсько-польсько-
го співробітництва за останні 25 років, зауваживши на 
його проблемах та перспективах. Особливу увагу Лукаш 
Адамський приділив історичним проблемам, які стали на-
ріжним каменем у сучасних українсько-польських відно-
синах – постать Степана Бандери, діяльність ОУН-УПА, 
акція «пацифікація», Волинська трагедія тощо.

Незважаючи на протиріччя в оцінках минулого, док-
тор наголосив на тому, що владні структури Республіки 
Польща не мають територіальних претензій до України, 
визнають та всіляко підтримують її суверенітет і вважа-
ють Україну стратегічним партнером Польщі. На сьогод-
нішній день у польському суспільстві спостерігається по-
зитивна динаміка сприйняття українців і нашої держави.

Історико-юридичний факультет Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя висловлює 
щиру вдячність доктору Лукашу Адамському за зміс-
товну та цікаву зустріч та сподівається на співпрацю в 
майбутньому.

Кузьменко Ю.В., доцент кафедри всесвітньої іс-
торії та міжнародних відносин,

Мартиненко В.В., декан історико-юридичного 
факультету

Ñâ³òè÷ íà óðî÷èñòîìó ïðèéîì³ Ïîñîëüñòâà Ïîëüù³
К олектив Молодіжного хору «Світич» Ні-

жинського державного університету  імені 
Миколи Гоголя під орудою заслужених діячів мистецтв 
України, професорів Людмили Шумської та Людмили 
Костенко взяв участь в Урочистому прийомі з нагоди 
Національного Свята Незалежності Республіки Польща.

На прийом були запрошені представники усіх ди-
пломатичних місій в Україні, польських громадських та 
підприємницьких осередків в Україні, центральних ор-
ганів виконавчої влади України, відомі політики, бізнес-
мени та діячі культури і мистецтва. 

Хор «Світич» на високому професійному рівні ви-
конав відомі польські та українські піснеспіви урочис-
того характеру та достойно представив молодіжний 
хоровий рух України.

22 листо-
пада 2016 року 
в читальній 
залі №2 бібліо-
теки універси-
тету з нагоди 
Дня Гідності та 
Свободи відбу-
лося відкриття 
циклу фотовис-
тавок відомого 
журналіста Іго-
ря Волосянкіна. 
Перша фото-
виставка циклу знайомить глядачів з авторським проек-
том фотохудожника, який носить назву «Східний рубіж». 
В експозиції представлено фотографії, зроблені І. Воло-
сянкіним протягом 2014-2015 років у зоні АТО.

Виставку офіційно відкрив ректор університету 
доцент Олександр Григорович Самойленко, який пред-
ставив присутнім автора та наголосив на важливості 
небезпечної та важкої роботи фотожурналістів у до-
кументальній фіксації драматичних подій сучасності. 
Ігор Волосянкін розповів про свою участь у подіях Ре-
волюції Гідності на київському Майдані Незалежності 
та про ті обставини, в яких народжувалися його фото-
графії. Ця фотовиставка не стільки про війну, скільки 
про людей на війні, про щоденний буденний подвиг 
звичайного воїна. Своїми болючими спогадами, які не 
дають загоїтися душевним ранам навіть три роки по-
тому, поділилися активісти та очевидці буремних по-
дій на Майдані учасник АТО, доброволець Станіслав 
Прощенко та професор університету Валентина Смаль. 
Директор бібліотеки Олександр Морозов закликав при-
сутніх вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні та за-
гиблих захисників Батьківщини хвилиною скорботного 
мовчання. Ведуча заходу провідний бібліотекар Світ-
лана Оніщенко запросила присутніх викладачів, спів-
робітників, студентів університету та всіх небайдужих 
ніжинців переглянути виставку та поділитися своїми 
враженнями, залишивши письмові побажання для на-
ших воїнів-земляків, які сьогодні у важких умовах бо-
ронять нашу землю.

До Дня Гідності та Свободи
Презентація авторського проекту 
Ігоря Волосянкіна "Східний рубіж"
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Ï³äïèñàíî Ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ Âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì 

Í³æèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Í³æèíñüêèì äåðæàâíèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ

16 листопада у рамках форуму місцевого саморозвит-
ку між виконавчим комітетом Ніжинської міської ради та 
НДУ імені М. Гоголя у великій залі міськвиконкому відбулося 
підписання Меморандуму про співпрацю.

Документ укладався з метою ефективної співпраці, залучен-
ня наукового потенціалу університету до розв'язання актуаль-
них проблем розвитку економіки та гуманітарної сфери Ніжина, 
розробки та реалізації стратегії розвитку міста, місцевих планів 
дій, налагодження співпраці з ніжинськими роботодавцями в 
проходженні виробничої практики випускниками університету 
на підприємствах та установах міста та багатьох інших. 

Виконавчий комітет міської ради для забезпечення 
співробітництва в рамках меморандуму зобов'язався вживати 
заходів щодо залучення викладачів та студентів до підготовки 
та реалізації грантових програм і проектів, до вивчення 
громадської думки про проблеми та життя Ніжина шляхом 
соціальних опитувань, організації зустрічей з роботодавцями 
міста, організації та інформування про заходи, що плануються проводити в місті з метою участі представників 
університету і т.д. 

Слід відмитити, що меморандум не є договором про спільну діяльність і не містить фінансових зобов'язань. 
Усі фінансові обов'язки, які можуть виникнути під час його реалізації, оформлюються окремими договорами 
відповідно до законодавства України.

За словами заступника міського голови Григорія Олійника, обидві сторони до такого рішення прийшли вже 
давно, співпраця вже налагоджена. Потужний науковий та інтелектуальний потенціал має максимально викори-
стовуватися задля громади міста. 

Сподіваємося, що підписання меморандуму забезпечить ефективний розвиток міста та допоможе в реалізації 
нових можливостей.

Ïåðøà ì³æíàðîäíà ë³òíÿ øêîëà 
«Ãåíäåðí³ Ñòóä³¿: íàâ÷àííÿ, âèêëàäàííÿ òà äîñë³äæåííÿ»

24–28 жовтня 2016 року у місті Сусс (Республіка Ту-
ніс) у рамках проекту GeSt («Програма підготовки Ген-
дерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС 
країнах з різними традиціями») за програмою Erasmus+ 
була проведена перша міжнародна літня школа «Гендер-
ні Студії: навчання, викладання та дослідження», орга-
нізатором якої був Університет міста Сусс, а співоргані-
заторами – усі члени консорціуму: Університет Витовта 
Великого (Каунас, Литва), Центральноєвропейський 
університет (Будапешт, Угорщина), Університет Аристо-
теля (Салоники, Греція), Університет міста Маноуба (Ту-
ніс), The Sultan Moulay Slimane University (Бені Меллаль,  
Марокко), Universite Sidi Mohammed Ben Abdellah (Фес, 
Марокко) та три українські університети – Кіровоград-

ський державний педагогічний університет імені Воло-
димира Винниченка, Ніжинський державний універси-
тет імені Миколи Гоголя, Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника.

Учасники проекту з країн-партнерів програми 
(Марокко, Туніс, Україна) мали можливість прослухати 
цикл лекцій провідних фахівців європейських універ-
ситетів з різних аспектів гендерної теорії та практики: 
маскулінність та гендер в культурологічних досліджен-
нях та лінгвістиці (лектори Erzsebet Barat (CEU, Угор-
щина),  Artūras Tereškinas та Ineta Dabašinskienė (VMU, 
Литва)); гендер та психологія, актуальні теми фемініст-
ської психології та психології жінок (лектори Koumitzi 
Deliyanni, Anastasia Flouli та Maria Papathanasiou 
(AUTH, Греція));  сучасні проблеми гендеру в освіті, фе-
міністична педагогіка (лектори Dorottya Redai (CEU, 
Угорщина) та Natalija Mazeikienė  (VMU, Литва)); гендер 
в історичному контексті (лектор Sandra Prlenda Perkovac 
(CEU, Угорщина)). Кожна лекція зачіпала низку про-
блемних питань та спонукала слухачів до обговорення. 
Представники команди виконавців проекту від Ніжин-
ського університету (Лісова Т., Щотка О., Желіба О. 
та Бойко О.) вдячні організаторам школи за можливість 
долучитися до цікавої та жвавої дискусії, результатом 
якої було створення концепції навчального плану для 
спеціалізації з гендерних студій.  

Крім того, 28 жовтня була проведена третя коор-
динаційна нарада партнерства, на якій було обговоре-
но поточні питання виконання проекту, труднощі та 
проблеми, які в даний час виникають у партнерів при 
виконанні своїх зобов'язань в рамках проекту, плани 
щодо подальшої діяльності.
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ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

7 листопада в межах тижня 
української мови і писемності 
відбулася зустріч студентів фі-
лологічного факультету Ніжин-
ського державного університету 
імені М. Гоголя з актором Львів-
ського національного академіч-
ного драматичного театру іме-
ні М. Заньковецької, народним 
артистом України Святославом 

Максимчуком. Талановитий актор, неперевершений 
декламатор, непересічна творча особистість Святос-
лав Васильович широко і активно пропагує через мис-
тецтво художнього слова українську літературу. У його 
творчому доробку сотні творів української класики, 
серед яких літературні концерти «Моя Шевченкіана», 
«Моя Франкіана». З його програм створено 15 аудіо-
альбомів поетичних творів, як письменників-класи-
ків, так і літераторів наших сучасників.

На зустрічі зі студентами Святослав Васильович 
представив «свого Франка», професійно коментуючи  
як літературознавчу, так і мистецьку вартість худож-
нього слова великого Каменяра. Це був імпровізова-
ний майстер-клас досвідченого митця-актора, педаго-
га, майбутнім учителям-філологам. Прозвучали твори 
Г. Сковороди, І. Франка, О. Маковея, П. Скунця. По 
закінченню зустрічі актор передав бібліотеці універси-
тету 10 аудіоальбомів творів українських письменни-
ків у власному виконанні.

Декан філологічного факультету, член Національ-
ної спілки письменників України Олександр Забарний 
від імені студенства сердечно подякував Святославу 
Максимчуку за зустріч і побажав йому подальших 
творчих успіхів у його подвижницькій справі.

Власн. кор.

Зустріч з майстром

Д ень української писемності та мови – свя-
то, яке щороку відзначається в Україні 

9 листопада.
За православним календарем – це день вшануван-

ня пам’яті преподобного Нестора-літописця – письмен-
ника-агіографа, основоположника давньоруської істо-
ріографії, першого історика Київської Русі, мислителя, 
вченого, ченця Києво-Печерського монастиря. Дослід-
ники вважають, що саме з преподобного Нестора-літо-
писця і починається писемна українська мова.

Традиційно, в День української писемності та мови 
покладають квіти до пам'ятника Несторові-літописцю, 
відзначають найкращих популяризаторів українського 
слова, заохочують видавництва, які випускають літе-
ратуру українською мовою, проводять регіональні те-
матичні конкурси тощо. У День української писемності 
та мови на Українському радіо традиційно відбуваєть-
ся радіодиктант національної єдності.

Студенти, викладачі та співробітники Ніжинсько-
го державного університету також долучилися до цьо-
го свята написанням диктанту. 

Власн. кор.

До Дня української писемності та мови

À îñ³íü ìåëîä³ºþ íàïîâíèëà ñëîâî
Є слова, які залишаються в душі 

на все життя, а є мелодія, 
яка робить ці слова піснею…

Л истопад приніс із собою не тільки зів’ялі лис-
точки, ніжну прохолоду та гарячий лимон-

но-медовий чай, але й подарував студентам Ніжинсько-
го державного університету імені Миколи Гоголя свято 
мелодії українського слова. Ось уже дев’ятнадцятий 
раз українці святкують День української писемності 
та мови. Нагадаю, що започаткував його у 1997 році, 
ще тоді президент нашої країни Л. Кучма. Невже до 
1997 року він не існував? Скільки існує писемність на 
слов’янській землі, стільки й живе цей день – день нашої 
писемності та медово-найніжнішої мови.

У стінах гоголівського вузу цього дня прозвучала 
мелодія, прозвучало тихе і м’яке слово, без кайданів і 
заборон. Студенти різних факультетів висловили свою 
любов до української мови. Піснею-поезією розлилося 
воно. Ніхто не залишився байдужим до материнської 
мелодії ніжності та ласки, до ще зовсім юних патріо-
тичних почуттів студентів, які наповнили зал. Раділи 
й плакали, згадували історію і творили своє майбутнє.

На вечорі звучали авторські пісні (Ірини Шевченко, 
Сергія Андрейча) та вірші (Ірини Васильківської, Тетяни 
Буракової, Вікторії Темнюк), а також слова, які знає вся 
країна, вірші українських письменників у виконанні 
Анни Левченко, Романа Авраменка та Аліни Лещенко.

Зачарувала зал пісня-душа у виконанні Дениса 
Степаненка, Ярослави Романенко, Тетяни Богомаз, 
Альони Гринько, Катерини Гаврилюк, Ірини Рекунен-
ко, Альони Чечило та Ірини Олабіної.

Мелодію слова студенти почули з вуст декана філо-
логічного факультету Забарного Олександра Вадимови-
ча та доктора історичних наук, професора, завідувача 
кафедри історії України Луняка Євгена Миколайовича.

За ініціативи студентів університету та за спри-
яння членів кафедри української мови відбувся неза-
бутній вечір, який одягнув слово у вишиванку.

Говорити з рідною країною можна лише рідною 
мовою. Соромно не відчувати теплоту звука, теплоту 
слова, що розбиває лід жорстокості…

Любіть усі приголосні та голосні, нові літери та 
розділові знаки, світлу граматику. Любіть мелодію рід-
ного слова, яка звучить у серці.

Спілкуйтеся мовою ніжності та говоріть прості 
слова, якими можна все пояснити... 

Мирослава Годунок, магістрантка 
філологічного факультету



’9/2016 5
Спекотне кохання осені

Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі,
Розвійтесь, як тихе зітхання.
Незгоєні рани, невтишні жалі,
Завмерлеє в серці кохання...

І. Франко

9 листопада відбувся літературно-мистецький 
вечір «Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі», організо-
ваний спільним творчим поривом працівників бібліо-
теки (Осіпової Г.С, Строй В.Г), викладачів (канд. філ. 
наук, доц. Капленко О.М) та студентів.

Говорили про кохання, оспіване холодом осені. 
Я думала, що поезія народжується одним сильним 
почуттям. Помилялася… Поезія народжується силою 
пристрасті. І якщо ця сила стає потужною, то поезія 
стає вічною. Вона хвилює не одне покоління. Шевчен-
ко, Франко – раби і жертви пристрасті. У палючості  
буває складно побачити світло, чистоту. Але з десятків 
жіночих імен (Ольга Рошкевич, Уляна Кравченко, Кли-
ментія Попович, Ольга Білинська, Юзефа Дзвонков-
ська, Целіна Зиґмунтовська) лишиться незайманим, 
чистим лиш одне. Ім’я дружини... Трагізм долі цієї жін-
ки розкрили актори театральної студії соціально-гума-
нітарного відділу «Ганц Кюхельгартен», міні-виставою 
«І кохання теж…» (Іван Франко – Антон Лисенок, Ольга 

Франко (Хоружинська) – Мирослава Годунок). 
Декан філологічного факультету Забарний Олек-

сандр Вадимович стер крапку і поставив кому, бо ж 
там, де кохання, навіть якщо воно замерзло в серці, не 
існує місця для крапок. Відновиться знову весна, а з 
нею розтане біль, тривога і печаль…

P.S: бережіть своїх коханих від прохолоди і стре-
сів, зігрівайте частіше один одного. І пам’ятайте, що 
обійми, поцілунки, тепле слово значно дієвіші за ліки, 
антидепресанти та психологів.

Мирослава Годунок, магістрантка 
філологічного факультету

П ерекладацька студія факультету іноземних 
мов завжди намагається відгукуватись на 

ювілейні дати найвідоміших вітчизняних і зарубіжних 
поетів і письменників. Це робиться за допомогою по-
стійно діючого факультетського стенду Translator’s 
Tribune в рекреаціі гоголівського корпусу НДУ і на 
сторінках нашої університетської газети «Альма Ма-
тер». От і зараз ми друкуємо під рубрикою «Трибуна 
перекладача» переклади двох віршів славетного укра-
їнського письменника і поета Івана Франка – Велико-
го Каменяря – з нагоди 160-річчя з року його наро-
дження (і 100-річчя з року смерті). Один з цих віршів 
(це його найбільш відомий, хрестоматійний вірш «Ка-
менярі», який він написав у 1878 році) переклала на 
російську мову студентка 4-го курсу факультету іно-
земних мов Анастасія Шекера. З огляду на те, що цей 
довгий вірш – хрестоматійний, всім відомий, ми не 
наводимо його оригінал. 

Також у цьому році виповнилося 400 років з  дня 
смерті Вільяма Шекспіра – найславетнішого англій-
ського поета; 175 років з дня смерті М.Ю. Лермо-
нотова та 130 років з дня смерті американської по-
етеси  Емілі Дікінсон. Також виповнилось 120 років 
з дня смерті великого французького поета Поля Вер-
лена і знаменитого шотландського – Роберта Берн-
за. Тому ми друкуємо і декілька перекладів з тво-

ТРИБУНА ПЕРЕКЛАДАЧАТРИБУНА ПЕРЕКЛАДАЧА рів цих ювілярів; їх теж вико-
нали наші студійці. У цьому 
році виповнилось 40 років 
з дня заснування Олексан-
дром Жомніром, Володими-
ром Литвиновим та Борисом 
Савченком нашої перекла-
дацької студії «Транслятор»…   

Свої відгуки та/або кри-
тичні зауваження надсилайте 
в редакцію нашої газети «Аль-
ма  Матер», а ще краще – звер-
тайтесь  до керівника сту-
дії особисто.           

Керівник перекладацької студії факультету іно-
земних мов НДУ імені Миколи Гоголя, доц. 

І.К. Харитонов     
          

КАМНЕЛОМЫ  
Я видел  странный сон: как будто предо мною 
Пустая, дикая, бескрайняя земля.          
Там, скованный стою оковою стальною,           
Стою под страшною гранитною скалою,        
А рядом – множество таких же, как и я.  
И лбы их бедами и горем все изрыты,            
Но в их глазах горит святой огонь любви.  

8 листопада з нагоди святкування Дня україн-
ської писемності та мови на філологічному факультеті 

було проведено конкурс стіннівок. Свою любов до мови проілюстрували такі групи: УА-11, КУФ-11, ПР-31, УВА-
31, УР-41, УК-41, УА-41. В оцінюванні робіт взяли участь доцент кафедри української мови Вакуленко Г.М. та 
доцент кафедри російської мови Банзерук О.В. Нагородження відбулося 10 листопада в рекреації факультету. 
За інформативність нагородили групу УА-41, за креативність – УР-41, за художнє оформлення – УК-41. 

 Дякуємо всім небайдужим до українського слова!

Цибаровська Катерина, магістрантка філолологічного факультету
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Цепями злыми руки каждого обвиты,                    
Лицо и руки в кровь у каждого разбиты, – 
Все впряжены они в один ярем судьбы. 
Дан в руки каждому из нас тяжелый молот,
И слышим: голос из небес звучит, как гром:
«Разбейте сей утес, пусть ни жара, ни холод        
Не станут на пути, – сносите солнце, голод:  
Вам суждено скалу разбить своим трудом!»   
И поднимаем, как один, мы наши руки,
И дружно молоты об камни уж стучат,  
И далеко от них разносятся те звуки :
Скалу мы сокрушим, хоть в кровь израним руки!..
И наши молоты, дробя скалу, гремят…
Как водопада шум, как битвы гул кровавый, – 
Так раздавался гром ударов раз у раз:
И постепенно ту скалу мы разбивали,  
И хотя сотнями калечили нас скалы,
Мы проложили путь, ничто не сбило  нас.      
Хоть каждый понимал, что славы нам не будет,
И не запомнят нас и наш кровавый труд, 
Но лишь тогда пройдут дорогой этой люди, 
Когда проложим путь, завалов тут не будет,   
Когда наши тела и кости уж сгниют.
И получить хвалу мы вовсе не желали:     
Ведь не герои мы и не богатыри, –   

Мы – узники, хотя без принужденья взяли  
Все эти цепи, и в плену у воли стали,       
И на пути вперед – лишь камнеломы мы.  
И мы все верили: вот этими руками        
Скалу мы раздробим, искрошим весь гранит, 
Что сможем нашей кровью, нашими костями   
Путь твердый проложить,и после, вслед за нами,  
Настанет жизнь иная: воля победит.       
Ведь знали мы и то, что где-то там, на свете, 
Что мы оставили во имя этих пут, 
За нами плачут наши матери и дети,       
Что друг и враг считают нас за все в ответе,  
Идеи наши и дела, и нас клянут.       
Мы знали всё, у нас душа не раз болела,
И серце рвалось, и давила грудь тоска,                         
Но вопреки слезам и боли во всем теле, 
С проклятьями никто из нас не кинул дела.  
Наш скорбный общий труд оставит след в веках.   
И так вот мы идем – одной большой громадой,
С тем замыслом святым и молотом в руках, –    
Хоть прокляты мы все – людьми и всей природой,  
Скалу мы сокрушим, проложим путь к свободе,–   
И счастье здесь пройдет, – по нашим пусть костям!   

Перевела Анастасiя Шекера, 2016 р. (
ф-т  ин. яз. НДУ, 4-й курс )

«Світич відкриває таланти»
17 листопада в Міжнародний День студента в ак-

товому залі нового корпусу відбувся загальноуніверси-
теський конкурс-profl ash «Світич відкриває таланти».

Конкурс проводиться з метою реалізації держав-
ної програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді, формування духовності та творчої ак-
тивності студентів, залучення талановитих виконав-
ців до процесу розвитку культурно-просвітницьких 
традицій Ніжинської вищої школи.

Конкурс проводиться у межах «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» 
– авторського проекту заслуженого діяча мистецтв 
України, професора Людмили Шумської.

До складу журі конкурсної програми увійшли Го-
лова Журі – ректор університету, доцент О.Г. Само-
йленко, декан факультету культури і мистецтв, доцент  
Л.В. Гусейнова, Народний артист України, професор  
М.О. Шумський, Заслужений діяч мистецтв України, 
професор Л.В. Костенко, Заслужений діяч мистецтв 
України, професор Л.Ю. Шумська, доцент Т.В. Ляшен-
ко, доцент  Ю.Ф. Дворник, старший викладач А.Б. Хо-
менко, старший викладач В.М. Курсон.

Конкурс пройшов на високому професійному рівні, 
усі присутні мали змогу насолодитися голосами двадця-
тьох учасників, які виступили у категоріях «Аматорське 
мистецтво» та «Професійне мистецтво».

У рамках загальноуніверситетського конкурсу 
відбулася прем’єра фрагменту з мюзиклу «The cats» у 
виконанні Молодіжного хору «Світич»

Гран-Прі конкурсу отримала студентка факульте-
ту культури і мистецтв Шевченко Ірина за пісню Ніко-
ло Петраша «Рідна земля».

Усі конкурсанти отримали грамоти за участь від 
організаторів конкурсу.

Продовження матеріалу в наступному номері
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К ожного листопада в НДУ настає вечір, що 
дарує потужний заряд хорошого настрою 

на весь навчальний рік. Вечір молодечого запалу і 
кмітливості, щирих емоцій та драйву, коли розумієш 
справжню цінність студентського життя і хочеш, аби 
воно тривало якомога довше. Традиційно в вечірньо-
му затишку четверга 10 листопада в Гоголівському 
університеті відшуміла розважальна програма «Нумо,  
першокурснику». 

У залі як завжди аншлаг. То й не дивно, бо ж гумо-
ристичні змагання першокурсників вже давно стали не 
тільки подією загальноуніверситетського масштабу, а й 
надбанням дозвіллєвої карти містян. Усім цікаво, які ж 
вони цьогорічні першокурсники – наскільки вправні на 
сцені, гострослові та веселі. Вмить світло гасне, розмо-
ви стихають і починається КВНівська казка…

Цьогоріч девіз гри простий та зрозумілий – «Прий-
шов, побачив, засміявся», що в свою чергу дозволи-
ло командам першокурсників не зосереджуватися на 
конкретній темі, а жартувати про всі згоди і незгоди 
студентського і не тільки буття в стінах Ніжинської 
вищої школи.  

На сцені сяяли, ніжилися в оваціях та звісно ж 
хвилювалися традиційно сім команд. Істфак предста-
вила збірна «Тепло наших тіл». Природничо-географіч-
ний факультет уособився на сцені командою «Навіки», з 
фізмату на свято гумору завітала збірна «Х.З.», факуль-
тет психології та соціальної роботи відправив на КВНів-
ські змагання команду «Сьомий елемент+1,5», «Шість 
друзів музпеду» презентували факультет культури та 
мистецтв, а найбільш компактна команда змагань «Со-
лодка парочка Твікс» факультет іноземних мов.

Свято гумору розпочинали історики. Збірній іст-
факу «Тепло наших тіл» вдалося з перших хвилин розі-
гріти зал доречними жартами про профорієнтаційну 
роботу університету серед іноземців , агротехнічний 
інститут і звісно ж власну вдачу студента історико-
юридичного факультету. Команда природничо-геогра-
фічного факультету просто таки епатувала зал влас-
ним виходом у стилі неоднозначного гурту «Kazaky». 

Не менш ексцентричними були і представники фіз-
мату та факультету психології та соціальної роботи. 
Команда «Х.З.» вдало жартувала про вагання абітурі-
єнта, який же факультет НДУ обрати для вступу, ну і 
звісно ж про різні форсмажори у відносинах закоха-
них. Збірна з чудернацькою назвою «Сьомий елемент 
+1,5» порадувала цікавими образами та неординарни-
ми учасниками команди, жартуючи про студентські 
будні, побут та життя в гуртожитку. 

Весело, жваво і життєрадісно пройшов виступ 
«Шести друзів музпеду», які кожним новим номером 
підтверджували нестримну любов до власного факуль-
тету. Справді солодким виявився гумор збірної фа-
культету іноземних мов, яка складалася як і відомий 
батончик всього з двох учасниць, але це аж ніяк не 
заважало дівчатам відірватися на повну і подарувати 
глядацькому загалу незабутні підколи про викладачів 
та співробітників університету. 

Неочікуваною стала поява на сцені ще однієї ко-
манди КВН у складі співробітників та викладачів, а 
саме Віталіни Скороход, Олексія Лейберова, Ірини 
Стребкової, Анни Парубець та Олексія Тимошенка, 
які, без перебільшення, зовсім нічим не відрізнялися 
від першокурсників. Грали так само щиро і кумедно. 
Непередбачуваний, але безмежно життєствердний і 
позитивний подарунок отримав цілу низку глядаць-
ких симпатій і звісно ж море овацій, а також вкотре 
довів, що для КВНівської гри вік, статус, чи фахові 
інтереси зовсім не перешкода. 

Під враженням від іскрометного дебюту згаданої 
збірної глядачі зовсім не хотіли миритися із закінченням 
програми, що невпинно наближалося. Але все гарне, на 
жаль, швидко добігає кінця. Про це говорив і ректор 
вишу Олександр Самойленко, який за доброю звичкою 
вручив найактивнішим учасникам команд ректорські 
подарунки-талісмани. Цьогоріч призи від Олександра 
Григоровича здобули учасниці команд «Тепло наших тіл» 
історико-юридичного факультету та збірної «Солодка 
парочка Твікс» факультету іноземних мов. 

Кінцівка свята завжди хвилююча, бо саме тоді ого-
лошують переможців. Всі коман-
ди показали надзвичайну вправ-
ність у жартах, танцях та піснях. 
Можливо саме через такий пари-
тет факультетських збірних журі 
довго думало, але призові місця 
все ж були визначені. 

Третю сходинку переможно-
го п’єдесталу отримали дівчата 
з факультету іноземних мов «Со-
лодка парочка Твікс», друге місце 
розділили давні фаворити КВНів-
ських ігор в НДУ – збірна істори-
ко-юридичного «Тепло наших тіл» 
та команда факультету культури і 
мистецтв «Шість друзів музпеду». 
Новим володарем кубку гри «Нумо 
першокурснику» стала збірна фа-
культету психології та соціальної 
роботи «Сьомий елемент + 1,5». 

На святі гумору побував 
Михайло Ломоносов

«Прийшов, побачив, засміявся»
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

М и зустрілися у кабінеті де-
кана філологічного факуль-

тету. Невисока на зріст русява дівчина 
упорхнула до кабінету і освятила його 
чарівною посмішкою. І враз все навколо 
стало сонячним і веселим. Подала руку 
і коротко представилася: Аліна Мики-
тенко – студентка 3 курсу філологіч-
ного факультету НДУ. Вона зовсім не 
була схожа на студента-науковця. Я при-
вітав її із присудженням стипендії Пре-
зидента України і запропонував коротко 
розповісти про себе. Вона посміхнулася і 
відповіла: «Не хотіла б переповідати авто-
біографію... Запитуйте те, що цікавить»

- Аліно, розкажіть про Вашу ро-
дину, про яскраві миттєвості дитин-
ства.

- Я народилася 17 грудня 1996 
року в мальовничому селі Кербутівка 
що на Борзнянщині. Мої батьки звичай-
ні робітники, як і більшість моїх одно-
сельців. Татко вивчився на електрика, а 
мама змалечку прищепила мені любов до книги. Я дуже 
любила читати, а ще блукати лісом, що підбіг до самого 
нашого двору. А тому усі яскраві миттєвості дитинства 
тісно пов`язані з сонячними галявинами, із грибним по-
люванням, із золотою вагітністю осені. Звідти, певно, і 
романтичність моєї натури...

- А школа?
- Зі школою усе гаразд. Усе як у всіх. Пішла вчас-

но до першого класу школи у сусідньому селі Нові Млини. 
Вчилася лише на  відмінно. Любила  малювати, співати. 
Брала активну участь у художній самодіяльності.  А ще 
починаючи з 5 класу щорічно брала участь у міжнародно-
му конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика...

- Ну, і як успіхи?
- Неодноразово ставала переможцем районних 

етапів, а у десятому класі стала призером обласного туру. 
Так що до участі у конкурсах  та змаганнях я адаптована.

- І кому завдячуєш за це?
- Безперечно своєму вчителю української мови і лі-

тератури Вірі Іванівні Дереповці. Саме вона сформувала 
у мене почуття любові до рідної мови і літератури. А тому 
після закінчення школи у виборі професії не вагалася.

- А чому саме Ніжинський державний універси-
тет? Чула про його славну історію?

- Та ні, все набагато простіше... Не хотіла батьків 
спонукати до великих фінансових витрат. Бо навчання 
у столиці потребує грошей, а де вони у родини... А тому 
мріяла вступити на державне замовлення. Конкурс до 
Гоголівського вишу не відлякував... Сьогодні жодною 
хвилиною не жалкую про свій вибір. У Ніжині дають 
глибокі знання, а це найголовніше для успішної кар`єри. 
Людині важливо отримати міцний підмурівок, а далі бу-
дувати долю повинна вона сама.

- Мудро, як для студентки...

- Хороші вчителі. Ні, справді, мені поталанило на 
педагогів. Навчаюсь добре. Усі п`ять семестрів отримую 
стипендію, кілька останніх підвищену. Тепер ось ще й 
Президентську...

- Стипендію Президента України вам призначили 
за перемогу у Міжнародному конкурсі зна-
вців української мови та літератури іме-
ні Тараса Шевченка.  Її вручали у травне-
ві дні в Каневі на Чернечій горі, розкажіть 
про свої почуття та враження.

- Я вперше потрапила до Канева. 
Усвідомлення того, що ти знаходишся біля 
могили великого Кобзаря, викликає хви-
лювання. А тут ще така урочиста цере-
монія..., відзнака з рук міністра освіти та 
науки України. Це дуже відповідально... 
Адже говорять не лише про тебе, а й про 
твій університет, твоїх викладачів... Ко-
ристуючись нагодою, хочу ще раз висло-
вити слова глибокої подяки моєму науко-
вому керівнику Олені Миколаївні Моціяці. 
Це вона навчила нас по-справжньому лю-
бити і шанувати Шевченка.

- І як тобі видався міністер осві-
ти України?

- Лілія Михайлівна Гриневич – 
дуже симпатична і вишукана жінка. Вона 
так щиро мене привітала, вручила пода-

рунок, відзнаку. Ми з нею сфотографувалися на згадку...
- Не мрієш змінити її на посаді?
- Ні... До цього ще далеко, ще зарано говорити 

про перспективи. Це лише одна із перших перемог...
Стежка в науку терниста, хто його знає, куди заверне. 
Хочу звичайного жіночого щастя. Міцна родина, любля-
чий чоловік, робота до серця...

- Не боїшся прози?
- Ні, для мене це поезія!
- Тоді принагідно дозволь запитати: чи вільне 

твоє серце для кохання? Чи вже є претиндент?
- Так, серце моє вже належить дорогій людині. 

І ніякий він не претендент – він просто мій! І годі про це...
- Як він поставився до того, що ти виграла між-

народний конкурс?
- Привітав..., але ми не придали цьому великого 

значення.
- Бути поряд з розумною дічиною певно складно?
- Нормально, він також вже закінчив виш і не по-

чуває у собі меншвартості. Та хіба ж освіта головне у 
долі молодих людей?!

- Слушно. Розкажи мені про свою мрію?
- Я не думаю, що розповім вам про щось унікаль-

не. Мої мрії прості і приземлені..., але вони дуже потріб-
ні мені. Хочу щоб були здорові татко й мама і всі, кого 
я люблю. Хочу закінчити навчання у вузі і знайти при-
стойну роботу за покликанням. Хочу щасливу родину... 
А ще хочу, щоб скоріше закінчилась війна, щоб над на-
шими коханими не висіло чорне марище смерті. Хочу, 
щоб був мир і Україна вибралася зі злиднів... Бо не мож-
на бути щасливим у країні, коли поряд так багато зла.

- Хай збудуться твої мрії. Дякую за розмову.
Бесіду вів Лесь Хонда

Õî÷ó, øîá ëþäè áóëè ùàñëèâèìè


