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НА ЧАСІНА ЧАСІ
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Ç ïîâàãîþ, ðåêòîð Ñàìîéëåíêî Î.Ã.Ç ïîâàãîþ, ðåêòîð Ñàìîéëåíêî Î.Ã.

Âïðîâàäæóºìî 
íîâ³ ôîðìè îñâ³òè

30 листопада відбулося чергове засідання Вченої 
ради університету на якому було розглянуто низку важ-
ливих для життя вишу питань. Присутні заслухали до-
повідь першого проректора, проректора з навчально-ме-
тодичної роботи проф. Бойка О.Д. «Про запровадження 
в університеті комплексної програми дистанційного 
навчання», в обговоренні якої взяли участь професори 
М.О. Барановський, В.В. Суховєєв, директор Інституту 
точних наук і економіки доц. Ковальчук Ю.О., декан фа-
культету іноземних мов доц. Тезікова С.В. Рада прийняла 
відповідне рішення і затвердила Тимчасове положення 
«Про запровадження в університеті комплексної програ-
ми дистанційного навчання».

Зі звітом про роботу бібліотеки НДУ за період 
2012-2017 рр. виступив директор бібліотеки О.С. Мо-
розов. В обговоренні звіту взяли участь декан філо-
логічного факультету доц. О.В. Забарний, ректор уні-
верситету доц. О.Г. Самойленко. Вчена рада схвалила 
роботу колективу бібліотеки НДУ.

Одноголосно вчена рада обрала на новий термін 
роботи на посаді завідувача кафедри української мови 
та літератури доктора філологічних наук, професора 
Бойко Надію Іванівну.

За багаторічну сумлінну працю у справі підготов-
ки фахівців та особистий вагомий вклад у розвиток 
науки професора кафедри української літератури та 

ВІСТІ З ВЧЕНОЇ РАДИВІСТІ З ВЧЕНОЇ РАДИ
журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, доктора філологічних наук Олек-
сандра Герасимовича Ковальчука нагороджено По-
чесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Рішенням Вченої ради університету звання «За-
служений працівник Ніжинського державного універ-
ситету імені М. Гоголя» удостоєні завідувач кафедри 
загальної та практичної психології, доктор психоло-
гічних наук, професор Папуча Микола Васильович, 
професор, кандидат педагогічних наук, завідувач ка-
федри педагогіки Коваленко Євгенія Іванівна, стар-
ший викладач кафедри методики української мови і 
літератури філологічного факультету Проценко Лари-
са Іванівна. Щиро вітаємо колег із нагородами!  

ВІТАЄМОВІТАЄМО

П ідбито підсумки ІІ (обласного) етапу Між-
народних конкурсів наукових робіт імені 

Тараса Шевченка та Петра Яцика. На ХVІІ Міжнарод-
ному конкурсі з української мови імені Петра Яцика ма-
гістрантка філологічного факультету Ніжинського дер-
жавного університету ім. М. Гоголя Тетяна Кашуба 
виборола ІІІ місце. Науковий керівник – кандидат фі-
лологічних наук, доцент Л.Б. Давиденко.  

Успішним став для ніжинських студентів облас-
ний етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного кон-
курсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка. Студентки 4 курсу філологічного факульте-
ту Дар’я Донська посіла І місце, а Аліна Микитен-
ко виборола ІІІ місце у конкурсі. Науковий керівник – 
кандидат філологічних наук, доцент О.М. Моціяка.
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Ñ²×ÅÍÜ

Ліцензування спеціальності «Журналістика» Наші на «Лізі сміху»

ËÞÒÈÉ ÁÅÐÅÇÅÍÜ

ÊÂ²ÒÅÍÜ ÒÐÀÂÅÍÜ ×ÅÐÂÅÍÜ

ËÈÏÅÍÜ ÑÅÐÏÅÍÜ ÂÅÐÅÑÅÍÜ

ÆÎÂÒÅÍÜ ËÈÑÒÎÏÀÄ ÃÐÓÄÅÍÜ

І Мистецько-педагогічні читання пам’яті 
професора О.Я. Ростовського

«МіФ» – знову чемпіони
Візит екс-Президента України 

до Гоголевого вишу
Віце-спікер Верховної ради України 

у Ніжинському виші

Ніжинські підземелля – шлях до мрії Українсько-польський діалог про виклики 
для сучасної демократії

Підписано угоду про співпрацю між НДУ
та Goethe-Institut в Україні

Факультету психології та соціальної роботи 
– 15!

Вручення стипендій Президентського Фонду 
Леоніда Кучми

Міжнародні наукові зв’язки розширено!
Візит делегації Гоголівського вишу до Китаю

Зазвичай, у кінці року прийнято підбивати підсумки. Тому і ми не стали пору-
шувати традицію і вирішили проаналізувати результати діяльності спільноти 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за 2017 рік. І вони вия-
вились досить плідними.

Хотілося, щоб ми не зупинялись на досягнутому і прагнули до нових перемог та 
звершень!
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Р ектор виглядав трохи втомленим. Давав-
ся взнаки одинадцятигодинний переліт з 

Пекіна до Києва, зміна кількох часових поясів. Та ще 
й ці 8,5 тисяч кілометрів відстані довелося долати 
літаком Українських авіаліній де затримка відльоту 
могла тривати від трьох до десяти годин. А що вді-
єш? Метеорологічні умови… Я не можу сказати, що 
Олександр Григорович зрадів моїй появі, але все-таки 
зголосився на це інтерв’ю:

- Пане ректоре, з поверненням на Батьків-
щину.

- Дякую. Скільки не мандруй, але дома найкра-
ще…., так говорять у народі.

- Яка мета вашого візиту до Китаю?
- Суто робоча. Ми поїхали за запрошенням рек-

торату Тяньцзінського університету іноземних мов. 
Усі витрати за поїздку взяла на себе сторона, що 
приймає, повірте, а це не малі кошти. Що вказує на 
їхню зацікавленість до нашого візиту.

- Хто супроводжував вас у цій поїздці?
- Склад нашої делегації був нечисленний. Окрім 

мене до Піднебесної вирушили: проректор з міжна-
родних зв’язків та наукової роботи професор Олек-
сандр Мельничук та доцент факультету іноземних мов 
Євген Плотніков. Суто робоча команда.

- Чим вразив Китай?
- Чистотою, охайністю, доброзичливістю, висо-

ким рівнем сервісу, вдалим поєднанням традиційної 
історичної культури й сучасним модерном… Тяньцзінь 
– четверте за населенням місто Китаю. Воно знахо-
диться за 130 кілометрів від Пекіна. Мешкає у ньому 
15 мільйонів чоловік. Але яка краса, який порядок… 
Містяни велику увагу приділяють екології, то чудово 
впорядковані парки, сквери…, увага до кожного де-
ревця. За шість днів перебування не бачив жодного 
автомобільного затору, а автомобільний потік там зна-
чно вищий чим у нашій столиці. Що то значить сучас-
ний підхід до комунальних потреб мегаполіса…

- Розкажіть більш детально про університет?
- Тяньцзінський університет заснований у 1921 

році на вулиці Мачандао як промисловий та комерцій-
ний виш. Зазнав численних реформувань. У 1964 році 
за особистої підтримки Чжоу Еньлая був створений по-
передник університету – Вища школа іноземних мов. 
З 1979 року був створений Інститут іноземних мов, а 
свою нинішню назву – Університет іноземних мов – за-
клад отримав у 2010 році. Масштаби вражають… Уні-
верситет розділений на два кампуси – Мачандао та 
Біньхай загальною площею понад 693 тис. кв. м. Ма-
чандао, де власне ми і перебували, розмістився у центрі 
міста, більшість будинків на території вузу побудовані у 
класичному західноєвропейському стилі. Цей кампус є 
однією із десяти знакових будов міста Тяньцзиня. Кам-
пус Биньхай  міститься в Екологічній зоні вищої освіти 
Дагана. Це поблизу Тяньзінського порту. До складу уні-
верситету входять 14 академічних навчальних відділів: 
у переважній більшості це Інститути у яких навчається 
понад 10 тисяч студентів. Діють понад 10 науково-до-
слідних структур. Мають сучасне потужне видавництво 
у  якому здійснюють випуск двох наукових видань: «Ві-
сник ТУІМ» та «Світова культура». Діє аудіовізуальне ви-
давництво іноземних мов. Університет готує фахівців 
за освітнім рівнем бакалавр з 31 спеціальності. Окрім 
фахівців з усіх класичних європейських та азійських 
мов готуються спеціалісти з економіки, фінансів, між-

народних відносин, права, комунікацій, інформацій-
ного управління, маркетингу, журналістики, перекла-
ду, реклами, анімації, туризму, культури й цей пере-
лік можна ще продовжувати. В університеті діє понад 
30 магістерських програм…

- А щодо матеріального забезпечення проце-
су навчання?

- Вражаюче. Заклад має передові засоби на-
вчання та кращі в країні мовні лабораторії: 1  лабора-
торія загальноміського рівня, 48 базових лабораторій, 
14 спеціалізованих лабораторій, 36 лінгафонних кабі-
нетів, 71 мультимедійну аудиторію, 4 зали синхрон-
ного перекладу міжнародного зразка. Діє супутникова 
система, яка дозволяє перегляд 25 телевізійних кана-
лів різних країн на 11 мовах світу. Заклад має бібліоте-
ку з книжковим фондом понад 1 мільйон екземплярів, 
щорічно здійснюється підписка понад тисячі журналів 
і газет, діє 10 електронних інформаційних баз. Спор-
тивна база університету налічує залів та спортивних 
майданчиків загальною площею понад 10 тис.кв. м.

- Чи зреалізували ви мету візиту?
- Так. Програму візиту реалізовано повністю. Під-

писана базова двостороння угода про співпрацю. Ки-
тайські колеги зацікавлені у такій співпраці, адже в уні-
верситеті вивчається українська філологія. Вони уважно 
слідкують за суспільно-політичним життям в Україні. 
Вивчають український ринок. Вивчається російська фі-
лологія. З цього року розпочинають вивчення білорусь-
кої мови. Нашу делегацію змінили колеги з Білорусії. 
А взагалі виш співпрацює з 70 університетами із 18 країн.

- Що дає ця угода науковцям нашого універ-
ситету?

- Багато чого. Перш за все змогу проходити на-
укове стажування і навіть працювати у Китаї. Ми до-
мовилися про обмін викладачами. Наші викладачі 
отримали змогу виїздити до їхнього університету і мі-
сяць викладати там, отримуючи їхню заробітну плату. 
Усі витрати за рахунок сторони, що приймає. По-друге, 
ми домовилися про обмін науковою продукцією, про 
друкування статей у наукових виданнях університетів. 
Розширено можливості для наукового волонтерства…

- Чи йшла мова про обмін студентами?
- Безперечно. Але про це більш детально погово-

римо після підписання фінансової угоди, яку маємо 
наміри здійснити під час зворотного візиту китай-
ських колег до Ніжина. Цей  візит заплановано на кі-
нець травня – початок червня 2018 року.

- Дякую за розмову. 
- Прошу.

Бесіду вів Олександр Забарний

Íîâ³ ãîðèçîíòè ñï³âïðàö³
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Ж оден сучасний університет не може існу-
вати без якісної книгозбірні. Закон Укра-

їни «Про вищу освіту» називає бібліотеку, нарівні із 
факультетами і кафедрами, одним з найголовніших 
підрозділів навчального закладу. Як невід’ємна час-
тина інформаційного середовища університету, наша 
бібліотека є його ресурсним, комунікативним та соці-
ально-культурним центром, на плечі якого лягає важ-
лива місія забезпечення навчально-виховного та на-
укового процесу, інтеграції наукового та культурного 
університетської спільноти 
у національний та світовий 
науковий простір.

Криза бібліотечної га-
лузі в Україні, яку ми спо-
стерігаємо сьогодні, обумов-
лена не тільки складними 
суспільно-політичними та 
економічними проблемами, 
але й значним відставан-
ням бібліотек від стрімкого 
розвитку новітніх інформа-
ційних технологій. Мусимо 
констатувати, що вітчизняні 
бібліотеки змушені існувати 
в умовах хронічного недо-
фінансування, перманент-
ного скорочення штатів, не 
отримують необхідного тех-
нічного забезпечення для 
модернізації та розвитку. 
Критично скоротилося над-
ходження сучасної наукової 
та просвітницької літерату-
ри, що негативно позначи-
лося на актуальності фондо-
вих колекцій бібліотек.

Пошук засобів виходу 
з кризи бібліотечної галузі 
призвів до появи важливо-
го програмного документа 
– Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні 
до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забез-
печення сталого розвитку України», яку було схва-
лено Кабінетом Міністрів України 23 березня 2016 р. 
«Стратегія» запропонувала вихід із ситуації, що склала-
ся, шляхом «ефективної державної підтримки створен-
ня сучасної інформаційно-технологічної інфраструкту-
ри бібліотек відповідно до міжнародних стандартів, а 
насамперед шляхом покращення матеріально-техніч-
ної бази книгозбірень, впровадження інформатизації, 
створення сприятливих умов для державно-приватно-
го партнерства з метою залучення додаткових ресурсів 
для розвитку бібліотек». 

Головним показником розвитку бібліотеки є стан 
її фондових колекцій. Так, із загальної кількості 
фонду нашої бібліотеки (981 538 примірників), 
видання, що побачили світ після 2000 року станов-
лять лише 10%. Неухильно знижується кількість нових 
надходжень до основного фонду бібліотеки. Головним 
джерелом надходження літератури на даний момент є 
видавництво НДУ імені Миколи Гоголя. Якщо у 2011 

році всього надійшло 5077 примірників, у 2016-му - 
лише 2069. Симптоматично, що за останнє десятиліт-
тя значно зменшилося надходження наукової літера-
тури за профілем університету: у 2016 році надійшло 
лише 754 примірники, з яких дві третини - у  якості 
подарунків та заміни за втрачену літературу. Майже 
не надходять іноземні видання. У цілому мусимо ви-
знати, що колекція бібліотеки на сьогоднішній день не 
може бути визнана  актуальною та недостатньо вико-
ристовується у навчанні та науковій діяльності. 

Наряду з означеними 
нега тивними тенденціями, 
останнім часом відбувають-
ся й позитивні якісні зміни. 
Усі підрозділи бібліотеки за-
безпечені достатньою кіль-
кістю комп’ютеризованих 
робочих місць, які облад-
нані  вільним доступом до 
Інтернету. У читальних за-
лах створено вільну Wi-Fi 
зону для всіх користува-
чів. З 2008 року бібліотека 
проводить активну роботу 
з наукового опрацювання 
та каталогізації колекцій 
книжкових пам’ятників, 
рідкісних та цінних видань, 
особових та історичних ко-
лекцій. Серед книжкових зі-
брань не тільки державного, 
але й загальноєвропейсько-
го рівня, що зберігаються 
в нашій бібліотеці, слід від-
значити колекції стародру-
ків 16-17 ст., видань ки-
риличного та латинського 
шрифтів, бібліотечні колек-
ції Ніжинського Ліцею кня-
зя О.Безбородька, «Україні-
ка ХІХ–початку ХХ ст.», «Ді-

аспоріана: бібліотека української діаспори», «Полоніка 
ХУІ-ХІХ ст.», «Гелленіка: книжкова спадщина ніжин-
ських греків», бібліотеки професорів С.П.Шевирьова, 
Ф.-В.Річля, М.Н.Бережкова, академіків В.Рєзанова, 
Радченка, В.К.Харламповича та інших. На даний мо-
мент у складі фондового зібрання бібліотеки виділено 
понад 20 колекцій, ведеться їх звірка, каталогізація 
та наукова паспортизація. Близько 30 тис. стародру-
ків, рідкісних та цінних видань переміщено до Музею 
рідкісної книги. Усі вони занесені до електронної бази 
даних каталогу «Рідкісна книга», що ведеться у локаль-
ній мережі головного корпусу бібліотеки. Актуальна 
версія БД «Рідкісна книга» постійно редагується, до-
повнюється та періодично оновлюється на веб-порталі 
бібліотеки. Опрацюванням колекцій бібліотеки актив-
но займаються сектор фондових колекцій та рідкіс-
ної книги бібліотеки та Музей рідкісної книги. Цінні 
раритети та колекції експонуються в Музеї рідкісної 
книги, який став улюбленим місцем відвідування не 
тільки для студентів та викладачів університету, але й 
для гостей нашого міста. 

Õðàì ìóäðîñò³ òà íàóêè
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Софія Ніжинець – 
ні жинка, навчається 
на ІІ курсі факультету 
культури і мистецтв, 
майстерно володіє сво-
їм улюбленим інстру-
ментом – бандурою, а 
ще грає в оркестрі на-
родних інструментів 
під орудою народного 
артиста України Ми-
коли Шумського. Коли 
ж трапляється вільна 
хвилина пише вірші.

Ніжні, щемливі, 
сповнені почуття… Пе-
реконайся у цьому, чи-
тачу.

                   Лист до тебе

Коли листи ідуть з вітрами,
Тепла і затишку ти не чекай.
Коли десь за далекими містами
Зігрітись щоб, заварюєш ти чай.
Коли один в засланні чи полоні,
Чи не один, а серед всіх своїх…
Коли від холоду колотяться долоні
І вже не  відчуваєш своїх ніг.
Коли живеш від ночі і до ночі, 
Коли в очах сусіда бачиш страх,
Коли ти вірити уже не хочеш,
Коли добро зникає у думках…
Згадай…
Згадай, що за холодними вітрами,
За степом, гаєм, озером, рікою…
І за густими темними лісами,
За сотні кілометрів… Я – з тобою.
Я грію думкою тебе і сама гріюсь.
Я в тебе вірю, вірю і у себе.
І щоб не трапилось, не сталось, не зчинилось –
Ця віра наша – вища неба…
І навіть коли вірить ти не схочеш
І віру втратиш в полум’ї двобою,
Я не зречусь,  я  не заплачу…
Запам’ятай – я завжди із тобою!

                  *  *  * 

Коли я повертаюся додому,
Думки про тебе відганяють втому.
Думка про тебе – серце зігріва
І тішить душу… Чи не дива?
Лише про тебе можу день і ніч
Я мріяти і не стулити віч…
Бо тільки лиш від тебе, від одного
Я маю стільки щастя неземного.
Всі дні барвисті, сонячні, ясні!
У серці щастя й радісні пісні…
Про  все це хочу я тобі сказати,
Що буду палко й віддано кохати.   

ПОЕТИЧНИЙ ДЕБЮТПОЕТИЧНИЙ ДЕБЮТЗ метою покращення інформування користу-
вачів та представлення книгозбірні університету 
у глобальній мережі Інтернет, у березні 2015 року 
було запущено сайт бібліотеки. Сайт інформує про 
новини бібліотечного та університетського життя, 
про діяльність структурних підрозділів бібліотеки, 
знайомить з науково-бібліографічними та науко-
во-просвітницькими публікаціями співробітників, 
дає можливість доступу до електронних ресурсів 
бібліотеки. Тепер зі свого домашнього або робочого 
комп’ютера ви можете в онлайн-режимі працювати 
з базами даних Електронних Каталогів, Електронної 
Бібліотеки, Інституційного репозитарію НДУ, ско-
ристатися послугами Міжбібліотечного Абонемента, 
Електронної Доставки Документів, Віртуальної До-
відки, визначення УДК та оперативно отримати по-
трібну вам інформацію. З 2017 року на сайті бібліо-
теки запроваджено окрему сторінку «На допомогу 
науковцю», на якій ми знайомимо наших користу-
вачів з новими послугами бібліотек в галузі наукової 
діяльності, правилами роботи з наукометричними 
ресурсами в інтернеті тощо. Через сайт бібліотеки 
відбувається надання тестового доступу до електро-
нних ресурсів провідних світових постачальників 
наукової інформації в межах проекту «eLibUkr». На 
окремій сторінці можна знайти вичерпний перелік 
діючих посилань на наукові ресурси та безкоштов-
ні повнотекстові онлайн-бібліотеки з різних галузей 
знань, що перебувають у відкритому доступі.

Безумовно, Бібліотека імені академіка М. Лав-
ровського є безцінним історико-культурним надбан-
ням, володіє унікальними історико-культурними 
та науковими фондами, є важливим інструментом 
забезпечення навчально-виховного та науково-до-
слідного процесів університету. Але науково-інфор-
маційний потенціал бібліотеки використовується 
не на повну потужність. Бібліотека є важливою 
складовою частиною єдиного живого організму під 
назвою «університет». Отже, подолання кризи біблі-
отеки можливе лише спільними зусиллями усієї уні-
верситетської спільноти, яка повинна сформувати 
спільне бачення головних напрямків майбутнього 
розвитку та модернізації книгозбірні вищого на-
вчального закладу.

О.С. Морозов, директор бібліотеки 
ім. М.О. Лавровського
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М рія Ігоря відвідати картинну галерею у ні-
жинському університеті збулася. А з ним 

ще 40 дітей та їх батьків завітали у перший день зими 
до музейного комплексу університету і заслуховува-
лися розповідями екскурсоводів Віталіни Скороход, 
Анни Парубець, Людмили Кузьменко.

У рамках акції "Ми - разом!" відбулася зустріч дітей 
з майбутніми соціальними працівниками-студентами 
СР-31, СР-41, магістрантами, викладачами кафедри со-
ціальної педагогіки і соціальної роботи, деканом факуль-
тету психології та соціальної роботи.

Теплі слова, спільна робота над колажем, смачне 
чаювання – все це залишило незабутній слід у серцях 
учасників зустрічі.

Успішність акції " Ми – разом!" забезпечили її ко-
ординатори Наталя Кучеровська (директор міського 
ЦСССДМ), Світлана Борисюк (доцент кафедри соці-
альної педагогіки та соціальної роботи) за підтримки 
соціально-гуманітарного відділу НДУ ім. М. Гоголя, 
ніжинського міського ЦСССДМ, кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи факультету психології 
та соціальної роботи, Спілки Самаритян України Чер-

Áëàãîä³éíà àêö³ÿ «Ìè – ðàçîì»

Д о дня Збройних сил України, який традиційно відзначається 6 грудня, в університеті пройшла низ-
ка заходів. 

23 листопада в актовій залі нового корпусу відбулося урочисте вручення перших офіцерських погонів ви-
пускникам кафедри вiйськової пiдготовки. На заході були присутні почесні гості: доцент кафедри військової 
підготовки Сумського державного унiверситету В.І. Макєєв,  полковник, доцент кафедри військової підготовки 
Сумського державного унiверситету А.Ф. Раскошний, вiйськовий комiсар Нiжинського ОМВК Якущенко В.М 
начальник кафедри вiйськової пiдготовки Сумського державного унiверситету полковник Ляпа Микола Мико-
лайович. Погони офiцерiв вручив ректор НДУ імені Миколи Гоголя  доцент Самойленко Олександр Григорович.

Привітати випускників прийшлі їхні рідні та 
друзі, які могли проглянути святковий концерт, 
підготований соціально-гуманітарним відділом.

7 грудня в спортивному залі нового корпусу прой-
шов захід “Служив – згадай, не служив – спробуй”, 
організований профкомом працівників університету 
на чолі з його головою Лейберовим О.О. Усі охочі мали 
змогу спробувати свої сили у віджиманні від підлоги, 
підійманні гір та підтягуванні на перекладині.

Ми вітаємо усіх наших військовослужбовців, 
захисників, які обороняють наші рідні землі.

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники

Äî Äíÿ çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè

нігівського об’єднання, українська греко-католицька 
церква в Ніжині. Особлива подяка підприємцю Лари-
сі Чернишовій за солодкий стіл і студентам-волонте-
рам за роботу.

Світлана Борисюк

Ш остого грудня 2017 року про звичаї та 
традиції святкування Різдва в Німеччині 

розповідали студентам лектор Німецької академічної 
Служби обміну студентів (ДААД), викладач Сумського 
Національного аграрного університету Карстен Грун-
вальдт та Ані Ланге, лектор ДААД "КПІ ім. Ігоря Сі-
корського", які завітали в гості у стіни Ніжинського 
державного університету ім. Миколи Гоголя.

Вони проводили лекції студентам факультету 
іноземних мов на тему "Традиції та звичаї німців", а 

також семінар-воркшоп "Театр на занятті з німець-
кої мови".

Цей незвичайний день в роботі кафедри німець-
кої мови завершився для всіх участю в церемонії обмі-
ну подарунками: у формі рольової гри учасники озна-
йомилися з новою європейською традицією «Таємний 
Санта Клаус».

За інформацією кафедри німецької мови
факультету іноземних мов

Íà ãîñòèíè äî Í³æèíà
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Д ійство… Так, саме дійство можна було спо-
стерігати в переповненому залі університе-

ту. Назвати це можна і святом, і заходом, але ці слова 
не характеризують того, що там відбувалося. Маленькі 
сценічні замальовки, театральні постановки, дефіле, 
вокальні та хореографічні номери прикрашали це свя-
то, і показували, і красу, і талант учасників. І в цьому 
році воно було подвійне. Адже обиралися і Міс, і Містер 
університет.

Організатори… Талановиті та професійні люди, 
які з кожним роком находять усе більше креативних 
ідей для проведення заходу.

Це режисер – хореограф – Анна Сєрякова, яка не 
просто учить «танцям», вона хореограф – експеримен-
татор, хореограф зі своїм почерком, яка має дуже ви-
тончене відчуття смаку та стилю і вміє це все втілити 
у своїх постановках.

Режисер-постановник – Марина Коломійченко. 
Тільки вона може поєднати непоєднане. Уміє побуду-
вати сюжетну лінію з легким гумором, передати емо-
цію і почуття ланцюжком правильно підібраних слів, 
щоб залишилося відчуття «голоду» від побаченого і щоб 
всі були вражені, як непомітно пролетіло дві години… 
Ну, і звісно, вона керує «закуліссям». А там – окрема 
держава, де все чітко прописано, де панує особлива 
атмосфера зі своїми правилами.

Фахівці соціально-гуманітарного відділу. Це все 
вони – пиляють, фарбують, працюють зі світлом, за-
ймаються дизайном запрошень, афіш, грамот… 
Оформляють сцену, виготовляють декорації, ведуть 
відеозйомку, озвучують… Двогодинний захід готуєть-
ся більше місяця не однією людиною, щоб глядачі були 
задоволені, були вражені…

А разом ми – одна команда, яка завжди прагне 
одного – гарного Дійства.

Конкурсанти… Вісім гарних, граційних дівчат 
та вісім елегантних, талановитих хлопців. А ще вони 
усі дуже сміливі. Тому, що не кожен студент, яким 
би красивим він не був, посеред сесії, коли заліки і 
екзамени, коли твої друзі і подруги вечорами можуть 
відпочити, піде на вечірню репетицію, де змушують 
долати кілометри на підборах, виконувати різні «па», 
а ще вимагають слухняності (це найважче). Але такі 
студенти є. Їх відібрали на кастингу організатори. І 
вони пройшли це випробування. Щоб в один чудовий 
зимовий вечір подарувати усім свято і, найголовніше, 
подарувати його для себе.

Спонсори… Люди, яким ми вдячні за їх небай-
дуже ставлення до нашого 
дійства. Це поважні люди, 
відомі і в місті, і в області. Є 
такі, які багато років підтри-
мують захід, є «новенькі», які 
приходять, але вже від нас не 
підуть. Тому що ми їх поважа-
ємо, цінуємо за співпрацю і за 
підтримку. 

Журі… Нелегка робота 
судити красу, а ще важче та-
лант. Тільки сміливі люди бе-
руть на себе цю місію. Вони 
гарно справилися зі своїм за-

Конкурс краси у Ніжинському виші
вданням і прозорим голосуванням обрали Міс та Міс-
тер НДУ.

Міс НДУ… Насправді, це поняття з кожним ро-
ком стає все більше умовним. Ні, звісно, це конкретна 
дівчина, Маріанна Шульга, студентка факультету іно-
земних мов, саме вона одягнула корону. Але, повірте, 
кожна з восьми дівчат заслуговують на неї.

Містер НДУ… Руденко Олександр, студент фа-
культету іноземних мов.Йому прийшлося дуже нелег-
ко. Все-таки краса чоловіча менше помітна… А ось 
талант, вміння триматися на сцені, ну і, звісно, по-
смішка… Мабуть, вона все і вирішила.

Дефіле…Учасники презентували себе у трьох де-
філе: «Персона», «Вітамін Д», «Гра у пристрасть». Зовсім 
різні за характером, за музикою, за костюмами. Ко-
жен міг себе знайти і показати себе у стилі  світському, 
спортивному і  у вечірньому.«Зіркове перевтілення» 
- таку назву мав творчий конкурс. Треба відмітити, 
що в цьому році конкурсанти були дуже сильними у 
творчих здібностях. Була представлена і хореографія, 
і вокал, і логіка, і поезія.

Критика…Ну як же без неї. Адже скільки людей, 
стільки думок. Хоча особисто бачила задоволені облич-
чя людей, що виходили із залу, чула гарні відгуки про 
конкурс. Організатори прислуховуються до конструк-
тивної критики. 

Номінації…
«Міс та Містер Артистичність» – Журавель Оль-

га, Колібаба Володимир; «Міс та Містер Оригіналь-
ність» – Ничипоренко Анна, Бездухов Едуард; «Міс та 
Містер Загадковість» – Глова Яна та Василь Семен-
ченко; «Міс та Містер Фітнес» – Гуторка Катерина, 
Скорбач Артем; «Міс та Містер Романтичність» – Фе-
дорець Роман, Чечило Альона; «Міс та Містер Посміш-
ка» – Шульга Маріанна, Руденко Олександр; «Міс та 
Містер Стиль» – Шейко Олеся, Курило Ярослав; «Міс 
та Містер Талант» – Калюжна Аліна, Перегуда Олек-
сандр; «Міс та Містер Глядацьких симпатій» – Калюж-
на Аліна, Руденко Олександр; «Міс та Містер Онлайн» 
– Гуторка Катерина, Скорбач Артем.

Вітаємо Вас, Наші Міс та Містери!!!
Любов… А як же без неї?! Тільки через любов до 

справи, до студентів, до університету можна показа-
ти такий результат, а ще команда організаторів - ми 
пов’язані один з одним і розуміємо за кивком голови, 
що щось не так, а по блиску в очах – все вдалося!!!

Віталіна Скороход, начальник соціально-
гуманітарного відділу
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

Н ещодавно у Гоголівському виші обирали 
Містера та Міс. Ми вирішили познайо-

мити наших читачів ближче із титулованим кра-
сенем і красунею. Наші співрозмовники - Маріанна 
Шульга та Олександр Руденко, обидва студенти 
факультету іноземних мов. 
Після традиційних поздоров-
лень починаємо з головного.

- Де народжуються такі ча-
рівні дівчата та мужні хлопці? Де 
народжуються «Міс» та «Містер»?

М.: В Україні… А особисто 
я, у чарівному містечку Носівка, 
що на Чернігівщині. Я народила-
ся на свято Івана Купала, а тому 
мала бути Іванкою, але проти 
цього повстала бабуня Катерина. 
Вона саме в цей час перегляда-
ла мексиканський серіал «Багаті 
також плачуть» і так пройнялася 
долею головної героїні, що на-
рекла мене її ім’ям. Батькам не 
вдалося її умовити.

О.: Містери народжуються в 
найкращій країні – Україні, в маленькому містечку Ло-
синівка, Ніжинського району.

- Розкажіть про свою родину…
М.: Татко, Руслан Валентинович, у мене лікар, 

хірург… Працює у Носівській лікарні. Мама, Алла 
Олексіївна, вчитель іноземної мови. Вихованка Го-
голівського університету, закінчила природничо-гео-
графічний факультет, а згодом факультет іноземних 
мов… Маю молодшого братика, Арсенія, він ще навча-
ється у гімназії, проте великий мій порадник…

О.: Моя родина не така вже і велика, батьки мої 
– дуже чемні та виховані люди. Тато мій Микола Фе-
дорович навчав мене майструвати, виховував з мене 
чоловіка вже з юних моїх років. Він для мене завжди 
залишається взірцем справжнього чоловіка. Мама Ва-
лентина Миколаївна ніколи не сварила нас з братом, 
вона нам пробачала все, що б ми тільки не зробили. 
Моя мама хороша господиня, і в майбутньому я хочу 
дружину, яка буде схожою на неї. А з братом Артемом 
це взагалі окрема історія. Він для мене як оборона, як 
щит, який завжди захистить мене і не дасть скривди-
ти. Саме мій брат заохотив мене до заняття спортом  
і з того моменту розпочалася моя спортивна кар’єра.

- Що увійшло в світ ваших захоплень?
М.: Спів… Так, так…, не дивуйтеся – я професій-

но займаюся вокалом.  Навчалася у гімназії, а пара-
лельно закінчувала Школу мистецтв одразу з двох від-

ділів – вокалу та фортепіано. Моїм викладачем вокалу 
стала Любов Володимирівна Комаринець (Пархоменко) 
–  вихованка Ніжинської вищої школи, лауреат чис-
ленних Міжнародних конкурсів вокалістів. Коли впер-
ше почула як вона співає – зрозуміла чого прагне моя 

душа… Ось чому і донині кохаю-
ся на класичному співі. Я призер 
вже двох Всеукраїнських конкур-
сів вокалістів…

О.: З самого дитинства я по-
чав захоплюватися футболом, 
він забирав в мене більшу час-
тину мого вільного  часу. Згодом 
в школі я полюбив волейбол, до 
цього виду спорту заохотив мене 
мій вчитель фізичної культури 
Володимир Миколайович, він 
був тренером і весь свій час при-
свячував заняттям з дітьми. В 
шкільні часи я займався танця-
ми, любив проводити різні роз-
важальні заходи. Я був актив-
ним учасником всіх подій.

- Як вам навчатися у Гого-
лівському виші?

М.: Насичено. Я люблю навчатися, люблю ста-
вити перед собою завдання і вирішувати їх… Живу 
за принципом: «Друзі не ті, хто спілкується з тобою 
у вільний час, а ті, хто звільняє час, для спілкування 
з тобою». Отож, маю достатньо друзів і абсолютно не 
маю часу… Проте, головне бажання. Якщо маєш ба-
жання – час відшукаєш! Я знаходжу час і для навчан-
ня, і для вокалу, і для фітнесу…

О.: Навчання в Гоголівському виші є дуже цікавим 
та пізнавальним, я дізнався дуже багато різної інфор-
мації для себе. Навчання для мене є не легким, адже я 
навчаюся на найскладнішому факультеті університету 
– на факультеті іноземних мов. Але вивчення іноземних 
мов – це не єдине моє заняття в НДУ. Я є членом сту-
дентської ради факультету, граю за основну спортивну 
команду університету з футболу та волейболу, беру ак-
тивну участь в усіх заходах. Це все є дуже важливим для 
мене,  і поєднувати навчання із активною позакласною 
роботою є дуже цікавим, веселим і дуже корисним.

- Вибачте за незручне запитання: чи змогла б «Міс 
НДУ» покохати «Містера НДУ» та  навпаки?

М.: Це не можливо… Я вже знайшла своє щастя! 
Але «Міс НДУ-2019» теоретично має таку перспективу…

О.: Так, напевно зміг би, адже в таку красуню гріх 
не закохатися, не даремно ж її вибрали «Міс НДУ 2018»!

- Дякуємо вам за цікаву розмову.
Розмову вели Лесь Хонда та Анна Лебедєва
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