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НА ЧАСІ

ВІСТІ З ВЧЕНОЇ РАДИВІСТІ З ВЧЕНОЇ РАДИ

Першого квітня – Першого квітня – 
день народження Миколи Гоголя!день народження Миколи Гоголя!
З а традицією, що вже склалася, квітневий номер га-

зети ми починаємо величально на честь славного 
вихованця Ніжинської вищої школи Миколи Васильовича 
Гоголя. Цього весняного дня студенти вузу покладають 
квіти до пам’ятників Гоголя у міському сквері та біля кор-
пусів університету, проводять гуморини та святкові захо-

ди, а ще освячують світ своїми посмішками. 

Г
к
пу

ди, 

Сердечно вітаю вас із Великоднем! Чудо Христового Воскресіння об’єднало всіх 
нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. 

Сьогодні ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною силою і надією та 
дякуємо Господу за те, що у дні випробувань ми відчували його захист і підтримку.

Бажаю всім вам душевної чистоти та гармонії, миру та спокою в оселях. Нехай 
Чудо Воскресіння Христового надихає вас на добрі та праведні справи. Нехай Боже 
благословення буде запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави. 
Нехай Господь дарує вам любов, радість, мир та злагоду на довгі літа, щирість і відкри-
тість у взаєминах! Бажаю вам здоров’я, добробуту й успіхів у всіх починаннях!

З повагою, Олександр Самойленко

Шановні колеги, співробітники та студенти!

Н а засіданні Вченої ради університету, 
яке відбулося 26 квітня в конференц-залі 

вишу, розглядалося питання «Про шляхи покращення 
якості підготовки фахівців за освітнім ступенем «ма-
гістр». Із доповіддю перед присутніми виступив керів-
ник Центру забезпечення якості освіти, акредитації 
та ліцензування освітньої діяльності кандидат педа-
гогічних наук, доцент О.В. Желіба. У своїй доповіді 
він проаналізував стан організації навчального про-
цесу магістрів у закладі, акцентував увагу присутніх 
на проблемах підготовки фахівців даного рівня, озна-
йомив із підсумками анкетування магістрів. З по-

вним текстом доповіді можна ознайомитися на сайті 
університету. Наведемо лише кілька цікавих фактів: 
із 146 магістрів, які навчаються в університеті, 
80 навчається за індивідуальним графіком, що ста-
новить 55%. А це потребує зовсім інших підходів до 
організації навчання.

У обговоренні доповіді взяли участь: ректор уні-
верситету доцент Самойленко О.Г., декан фізико-ма-
тематичного факультету доцент Ковальчук Ю.О., де-
кан факультету іноземних мов доцент Тезікова С.В., 
декан філологічного факультету доцент Забарний О.В., 
професори Самойленко Г.В., Коваленко Є.І., Бой-
ко О.Д., Суховеєв В.В., члени студради вишу. 

З обговорюваного питання було прийняте відпо-
відне рішення. 

Рада обговорила низку робочих питань.

З турботою про магістрів
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ІІ регіональний тур 
V Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу народної хореографії 

імені Павла Вірського
9 квітня 2017 року у м. Києві відбувся ІІ регіо-

нальний тур V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
народної хореографії імені Павла Вірського. Його пе-
реможці, серед яких ансамбль народного танцю 
"Забава" Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, під керівництво кандидата педагогіч-
них наук, доцента Олександра Пархоменка пройшли 
до ІІІ туру, що відбудеться у жовтні 2017 р.

Грамоти та Подяки були врученні Директором 
департаменту культури і туризму національностей 
та релігій Чернігівської області Олександром Левоч-
ко та головою Чернігівського обласного осередку 
Національної хореографічної спілки України Юлією 
Солонець. 

З 3 по 6 квітня 2017 року в Південноукраїнсько-
му національному педагогічному університеті імені 
К. Д. Ушинського (м. Одеса) на базі факультету му-
зичної та хореографічної освіти проводився ІІ етап 
Все української студентської олімпіади зі спеціаль-
ності «Хореографія».

У ній взяла участь студентка ІІІ курсу Ніжинсько-

Всеукраїнська 
студентська олімпіада

Диплом ІІІ ступеня у фіналі Міжнародного мовно-
літературного конкурсу імені Тараса Шевченка серед 
студентів філологічних факультетів отримала студент-
ка 3 курсу філологічного факультету нашого вузу Алі-
на Микитенко. Науковий керівник: кандидат філо-
логічних наук, доцент Моціяка О.М.

Диплом ІІІ ступеня на цьому ж конкурсі серед сту-
дентів не філологічних спеціальностей отримала сту-
дентка історико-юридичного факультету Аліна Кова-
ленко. Науковий керівник: С.П. Шевченко.

Грамотами за перемогу у номінаціях на предмет-
ній олімпіаді відзначені:

Співак Світлана, студентка 6 курсу фізико-ма-
тематичного факультету, науковий керівник – доцент 
Віра М.Б.

Рудько Ірина, студентка 6 курсу фізико-матема-
тичного факультету, науковий керівник – доцент Чор-
ненька О.В.

Вітаємо з перемогою! Ви – гордість Гоголівського 
університету!

II етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 
спеціальності «Історія»

10–13 квітня 2017 року на базі Херсонського дер-
жавного університету пройшов II етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Історія». Геогра-
фія та кількість її учасників була широкою і представ-
ницькою – практично всі вищі навчальні заклади з усієї 
України делегували своїх представників, а це близько 
30 навчальних закладів. Ніжинський державний уні-
верситет імені Миколи 
Гоголя також взяв участь 
у цьому студентському 
форумі. Магістрант Во-
лодимир Баров і сту-
дентка IV курсу Ольга 
Моціяка гідно висту-
пили на Всеукраїнській 
студентській олімпіади, 
зокрема дипломом III 
ступеня був нагородже-
ний Володимир Баров, 
а Ольга Моціяка отри-
мала грамоту у номінації 
«За ґрунтовні знання зі 
всесвітньої історії». Віта-
ємо переможців і бажа-
ємо їм нових звершень.

Вітаємо переможців Вітаємо переможців 

го державного університету імені Миколи Гоголя фа-
культету культури і мистецтв імені Олександра Рос-
товського спеціальності «Хореографія» Оксана Гузь 
(партнер Іван Гладков).

Оксана Гузь впевнено перемогла та отримала 
звання Лауреата ІІ ступеню.

Щиро вітаємо переможницю Олімпіади, її парт-
нера Івана Гладкова та їх наставників – викладачів 
кафедри музичної педагогіки та хореографії: канди-
датів педагогічних наук, доцентів Юлію Ростовську, 
Олександра Пархоменка та старшого викладача Анну 
Сірякову.
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К оли у далекому 2002 році неподалік Храму 
Всіх Святих, що розташований у централь-

ній історичній частині міста, під колесами вантажівки 
провалився ґрунт, ніхто навіть не здогадувався, що під 
землею ховається справжня сенсація, так звані ніжин-
ські підземелля, котрі повноцінно почнуть досліджувати 
більше ніж через десять років, а самі вони стануть, без 
перебільшення, однією з візитівок міста над Остром. 
«Ніхто не те що досліджувати, лізти туди не хотів»

Ніжином і раніше ходили перекази та легенди про 
підземні ходи та приміщення. Старожили розповідали 
про шляхи, що з’єднують під землею ніжинські храми, 
яких тільки на головній вулиці міста – Гоголівській –
знаходиться півдесятка. Однак до справи, як-то ка-
жуть, дійшло не відразу…

– Коли сталося просідання ґрунту під автомобілем, 
я ще був студентом, – пригадує Іван Кедун, один із іні-
ціаторів дослідження підземного Ніжина, відомий ар-
хеолог, доцент кафедри всесвітньої історії Ніжинського 
університету. – Звісно, було зрозуміло, що в тій місцині 
є пустоти, якщо ні з того ні з сього добряче провалилася 
земля. Але тоді я не надав цьому 
особливого значення. Можливо, 
через те, що ще навчався, а мож-
ливо й тому, що особливого ін-
тересу той випадок не викликав 
у науковців та громадськості. 
Походили, подивилися, на тому 
все й скінчилося…

Проте з роками цікавість 
розпалювалася, накопичувався 
досвід, думка про підземний Ні-
жин все більше турбувала моло-
дого науковця. 

Підвали магістрату
Поворотним для ініціаторів 

масштабної розвідки став кві-
тень минулого року, коли до Ні-
жина запросили фахівців лабораторії неруйнівних ме-
тодів дослідження. Вони за допомогою георадару про-
світили території історичної частини міста і здогадки 
та припущення підтвердилися. Біля Всіхсвятської 
церкви, на площі близько 200 квадратних метрів, де 
у ХVІІІ столітті знаходилися грецький та міський магі-
страти, були виявлені підземні тунелі та приміщення 
висотою до чотирьох метрів. 

Вже в травні 2016 почалися роботи по розчищен-
ню входу до підвалів магістрату. На перших порах 
все трималося на ентузіазмі та добрій волі ініціаторів 
і пересічних ніжинців, котрі зголосилися допомагати 
відновлювати цінні історичні об’єкти, не відступаючи 
перед невідомістю, яку таїли в собі підземелля.

Згодом почалися роботи вже під землею, на гли-
бині до семи метрів. Перед дослідниками постали це-
гляні стіни колишнього підвалу, обриси чималої кімна-
ти з майстерно викладеними зводами та склепіннями 
стелі. Виявлені були і вентиляційні та світлові отвори, 
а також коридори, що ведуть у підземні кімнати, роз-
ташовані поза підвалами магістрату. Такі результати 
дозволили говорити про цілий комплекс підземель в 
центральній частині Ніжина. 

Підвали грецького магістрату, за припущеннями 
науковців, використовували для зберігання товарів та 
продуктів, можливо, і відомих ніжинських огірочків, 
адже греки були знаними торговцями. Про практичне 
використання інших підземних кімнат, що знаходять-
ся поза підвальною частиною магістрату, поки нічого 
не відомо, окрім здогадок та переказів місцевих. 

Доля будівлі грецького, а згодом і міського магі-
страту, що теж розташовувався на цьому місці, дово-
лі терниста. Приміщення кілька разів страждало від 
пожеж. Тривалий час воно стояло недобудованим. 
У фондах Ніжинського краєзнавчого музею зберіга-
ються фотознімки, датовані післявоєнним періодом 
50-х років, на яких  видніються рештки стін колиш-
нього магістрату, котрі були повністю знищені під час 
чергової реконструкції у місті. Після війни двірники 
та будівельники бездумно засипали підземні кімнати 
сміттям та землею. Недарма серед ґрунту, котрий під-
німають з підземель назовні, часто можна побачити 
шматки відомих радянських гранчаків (а часом навіть 
цілі склянки!) та залишки іншого посуду з маркуван-
ням «общепит». 

– Серед знахідок у підземеллях зустрічаються і 
доволі цінні речі, – говорить Іван Кедун. – Приміром, 
нещодавно виявили з десяток монет ІІ половини ХVІІ 
століття. Також чимало трапляється старовинних пля-
шок та кераміки.  

Влада підтримала, вчені погодили
Відновлювати історичну 

спадщину – задоволення не з 
дешевих. Тим більше, коли мова 
йде про розчищення підземель, 
процес трудомісткий та й зре-
штою небезпечний. Силами во-
лонтерського духу відбувалося 
відновлення несправедливо за-
бутого туристичного потенці-
алу міста над Остром. Звісно 
надалі потребувалася постійна 
підтримка, інакше проект міг 
би припинитися ще на стадії 
зародження. Це зрозуміли і в 
міській раді, де одностайно на 
чолі з міським головою Анатолі-
єм Лінником було прийнято рі-

шення про підтримку проекту, що творить сучасний 
імідж Ніжина, надання йому фінансування. В умовах 
сучасності, коли гуманітарна сфера часто відсовуєть-
ся на задній план, це була перемога. Руку допомоги 
простягнув і ректор НДУ імені М. Гоголя Олександр 
Самойленко. Відтепер на університетському тракторі 
вивозять ґрунт з розкопок, який, до речі, використо-
вується комунальними службами. 

Не зосталися непоміченими ніжинські підземел-
ля і для вітчизняної наукової спільноти. З метою об-
говорення та презентації перших результатів підзем-
ної експедиції, а також визначення подальших кроків 
дослідників, у лютому цього року в Ніжині провели 
науково-практичну конференцію. Вчені з Інституту 
археології НАН України та багатьох інших наукових 
установ оцінили здобутки археологів Ніжина та ви-
словили поради щодо укріплення розчищених площ 
та обмеження доступу громадян та автотранспортних 
засобів на території, під якими безпосередньо прово-
дяться розкопки. 

Стали сенсаційною темою ніжинські підземелля і 
у вітчизняному медіапросторі. Звістку про ніжинські 
розкопки рознесли Україною журналісти багатьох на-
ціональних ЗМІ, котрі завітали до міста над Остром в 

Ніжинські підземелля: Ніжинські підземелля: 
шлях до мріїшлях до мрії
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рамках прес-туру всеукраїнської акції «Сім чудес Укра-
їни», в якій Ніжин, нагадаємо, переміг. А в кінці 2016 
українська служба BBC назвала ніжинські підземелля 
одним з кращих археологічних відкриттів року. 

Мрія археолога і депутата
– Такі здобутки, неабияк надихають, – зізнаються 

дослідники. – А вдвічі приємніше те, що завдяки на-
шій праці Ніжин потроху виходить із тіні, відновлюю-
чи свою туристичну привабливість. Це тільки початок 
нового масштабного дослідження ніжинської минув-
шини, що має дати гарні плоди.

З вдячністю та гордістю дивиться Іван Кедун, спіл-
куючись з нами, в сторону розкопу, де не покладаючи 
рук працюють викладач В’ячеслав Прудько, аспірант 
Олексій Пархоменко, магістри Андрій Бец та Ярослав Ли-
цевич. З-під землі через отвір по мотузці невпинно під-
німаються відра з землею та камінням. Робота кипить…

– Для мене та хлопців-магістрів – це неоціненний 
досвід, практика, що перевіряє теорію, засвоєну на па-
рах, – говорить аспірант Центру пам’яткознавства Укра-
їни Олексій Пархоменко. – Коли для тебе археологія – це 
найбільше захоплення, стиль життя, то навіть фізична 
праця здається не такою важкою, бо маєш справу зі 
справжнім таїнством – дарувати людям їх минуле. 

Депутат міської ради Михайло Булигін та архео-
лог Іван Кедун, головні ініціатори початку розкопок 
підземель, вірять, що у розчищених приміщеннях 
діятиме музей археології Ніжина, і тут працювати-
муть випускники істфаку Ніжинського університету. 
А розчищеними підземними тунелями та кімнатами 
колись пролягатиме туристичний маршрут «Ніжин 
підземний», що приведе туристів у маленьке містечко 
з великою історією …

Побував у ніжинських підземеллях 
Михайло Ломоносов

 22 березня в актовій залі нового корпусу НДУ 
відбулось свято, а саме святкування 185 років фізи-
ко-математичного факультету. На цьому заході були 
присутні близько 200 студентів, а також батьки, друзі. 
Свято відкрив декан фізико-математичного факуль-
тету Ковальчук Ю.О, а продовжили студенти зі своїми 
виступами.  

Багато активних і небайдужих студентів брали 
участь у створенні цього чудового дійства. Гарні піс-
ні звучали у виконанні Книги Дар’і, Юскевича Сергія, 
Пилипенко Катерини. Олександр Загорулько розсмі-
шив глядачів своїми мініатюрами.

Не підвели незрівнянні ведучі Каламбет Євгенія 
та Чайка Богдан. Загалом, захід виявився атмосфер-
ним та цікавим. Стіни нашого вузу відкрили для себе  
нові таланти та особистості.  

Чарівна музика, яскраві костюми, різноманітні 
жанри, сюрпризи, веселі обличчя тих, хто був на сце-
ні, посмішки, хвилі спогадів далекого студентського 
життя, із його першим коханням, сесіями, почуття 
гордості та причетності до добрих справ фізико-мате-
матичного факультету в різні періоди його існування 
поєднували всіх тих, хто був у залі, піднесеним свят-
ковим настроєм.

Ювілейні свята минули, а життя факультету про-
довжується, і попереду на нас чекає багато нових 
цікавих справ, приємних сподівань, перспективних 
шляхів і нових зустрічей. Тож щасти тобі, наш рідний 
факультет!

Євгенія Каламбет, студентка фізико-
математичного факультету

185 років 185 років 
фізико-математичному факультетуфізико-математичному факультету Г оголь таки не може без витребеньок… Це 

ж треба, щоб 1 квітня припало на суботу…, 
день, коли студенти поспішають додому за торбами. 
Бо без торби ж як? До того ж деякі біографи відомого 
сміхотворця твердять – Гоголь народився 30 березня, 
пізно увечері… А чому б і ні… Наведені вище факти 
дали підстави студентам-філологам святкувати свій 
День факультету саме 30 березня, у п’ятницю…

Декан виявився чоловіком «не прикольним», а тому 
пари не відміняв. І правильно зробив, а то гайнули б 
усі по домівках. А так увесь факультет брав участь у 
заходах, які проводила студрада і заступник декана з 
виховної роботи доцент Оксана Вікторівна Банзерук.

Почалося усе ще до початку занять, а продовжува-
лося до пізнього вечора. Працювала «Фотозона», аукці-
он студентських виробів «Шило на мило», кошти з якого 
пішли на потреби вихованців дитбудинку, працювали 
у рекреації факультету віщуни і маги, милі «відьмочки» 
і солідні мольфари…, передбачали усе, чого душа заба-
жає: кому заміж вийти, кому сесію здати, а кому і паруб-
ка приворожити… Цікаво пройшли «Анімаційні танці». 

А у 14:30 розпочався cвятковий концерт у акто-
вій залі старого корпусу. Бурхливими оплесками ві-
тали присутні виступи кращих вокалістів факульте-
ту Анастасії Іллюшко, Анни Нечипоренко, Катерини 
Токарчук, Саші Нестеренко, Ярослави Романенко та 
інших. На концерті було багато жартів, а тому гарний 
настрій не полишав глядачів. Коли вже сутінки опови-
ли древній Ніжин, на свою «Stoodrada-party» зібралися 
активісти факультету в культурно-освітньому центрі 
«Юність». Відсвяткували на славу!

На святі була присутня Антоніна Біловол, 
голова студради факультету

Святкують філологи
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Н а неї запросив усіх охочих ректорат Ні-
жинського державного університету імені 

Миколи Гоголя. Так уже заведено в Україні, що кож-
на порядна господиня, гарний господар обов’язково 
перед святами наведе лад у господі. Навести ж лад у 
місті, де мешкаєш – святий обов’язок кожного городя-
нина. Саме тому міськвиконком і оголосив місячник з 
благоустрою міста. Окрім території, що закріплена за 
університетом, міська влада попросила навести лад у 
Графському парку.

Графський парк – історична пам’ятка міста. Скіль-
кох відомих людей надихав він на творчість… Його але-
ями ходили Гоголь і Кукольник, Гребінка і Забіла, Богу-
шевич і Глібов. Тут освідчувався у коханні Євген Гуца-
ло і Володимир Мордань, писали чудові поезії Олекса 
Ющенко, Леонід Горлач, Олександр Самійленко, Анато-
лій Мойсієнко, Володимир Сапон…, а скільки студент-
ських таємниць береже він у своїх кронах…

Нині усе не так.. Забутий, покинутий людьми і 
владою, в смітті та чагарниках, як байстрюк, зустрі-
чає він сучасників. Сюди заходять, щоб випити пляш-
ку горілки чи вина, та й тут же її кинути. А скільки 
сміття…

Безперечно, силами університету проблему благо-
устрою парку не вирішити. Цим повинна займатися 

громада, адже парк – її власність… Необхідно вклада-
ти кошти! Спочатку передбачити їх у бюджеті міста, 
хоч трішки…, потім взяти участь у грантових програ-
мах, і, зрештою, звернутися до усіх небайдужих ні-
жинців, впевнений, не відмовлять. Так, як не лишили-
ся байдужими викладачі університету.

На толоку прийшла значна кількість викладачів 
вишу. Поряд працювали ректор і асистент, доцент 
і завідувач кафедри, професор і лаборант. Приємно 
було спостерігати, як маститий вчений, проректор 
університету порався із сухостоєм, а декани факуль-
тетів на попінках виносили сміття. Пустих пляшок і 
бляшанок навантажили цілий причеп… 

Для любителів природи повідомляю: у парку чудо-
вий розсадник молодняку. Є тут  саджанці  каштанів, 
липи, ясена, клена… Бери і розбивай нові алеї у ново-
будовах міста. І парку користь, і для людей радість…
А головне – безкоштовно!!!  

Як там не було, а попрацювали на славу… Безпе-
речно, усі хащі не осилили, але сміття і сухостій при-
брали. І за те дяка… Хочеться вірити, що не кане в 
забуття сивий Графський парк, а ще осміхнеться до 
людей своїми алеями і галявинами…

Разом з усіма сміття збирав Лесь Хонда

Прощання з Графським садом
В цім саду я останнє побачення
Із собою призначив собі…
В цім саду мов слова необачні я
Розгубив між тополь голубих. 
В цім саду, де пташині помешкання
Завжди милі мені в вишині,
В цім саду промінь сонячний вершником
Світложданим являвся мені.
В цім саду запальні, нерозважливі
Суперечки нам святом були…
В цім саду тричі радий і зраджений, 
Я любові зазнав і хули.
В цім саду я спізнався із піснею, 
Що пісенніш, либонь, не знайду…
В цім саду увостаннє помислю я
Наодинці…один… в цім саду.

Анатолій Мойсієнко, випускник НДПІ, 
нині професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

Х ристос Воскрес! Пасхальна радість, яка вона? 
Це не просто відчуття щастя, це відчуття 

теп лоти, любові, підтримки, а головне небайдужості. 
20 квітня студенти Ніжинського державного уні-

верситету імені Миколи Гоголя (Вікторія Хоминська, 
Альона Чечило, Вікторія Шутько, Юлія Демченко, Ми-
рослава Годунок) привітали зі світлим Великоднем ді-
тей будинку-інтернату, що знаходиться за адресою: 
вул. Березанська, 44-а. До збору пасхального кошика 
долучилися Ірина Олабіна, Артем Колчин, Вікторія Хо-
минська, Галина Годунок, Валентина Шевченко та Інна 
Сад. Звучали пісні, вірші, але найбільше дітям сподоба-
лася рухлива гра «Курча Пі», від якої радість отримали 
і учасники, і вихователі. Всі танцювали, підспівували. 
Атмосфера в будинку була по-дитячому щирою. Фар-
бами свята наповнилося кожне серце. Приємним по-
дарунком став танець від вихованців закладу. Студен-

ти приїхали зарядити позитивом і енергетикою дітей, 
а вийшло так, що вони самі отримали значно більше: 
відвертий погляд і чисте серце, якому бракує ніжнос-
ті та піклування! Пасхальне дитяче «Воістину Воскрес» 
пробудило відчуття свята у студентській душі! Не будь-
те байдужими! Долучайтеся до «Добрих справ» разом з 
нами https://vk.com/ndu.gooddeeds

Пасхальна радість

Великодня толока
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В есна для студентів випускних курсів фа-
культету психології та соціальної роботи 

розпочалася новими професійними зустрічами та зна-
йомствами. 

22 березня 2017 року ми 
відвідали та взяли участь у те-
матичному заході «Як не стати 
жертвою насильства», органі-
зованому спільними зусиллями 
Ніжинського місцевого центру 
з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги та Ні-
жинського міського центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді.

Наступного дня, 23 берез-
ня, ми мали нову зустріч, яка 
відбувалась в залі виконкому 
міста Ніжина з представни-
ками відділу у справах сім’ї та 
молоді міста Ніжина (Бассак Т Ф. та ін.), «Ла-стради», 
Ювенальної превенції (майор поліції Колеснік С.В.).

Метою наших зустрічей було ознайомитися із ви-
дами насильства та відповідальністю за вчинення 
протиправних дій, обговорити міфи й факти про на-
сильство, виробити практичні навички спілкування 
із жертвами насилля та усвідомити наслідки насиль-

ницьких методів виховання для психічного розвитку 
та здоров’я дітей, а також обговорити план подальших 
дій щодо профілактики жорстокої поведінки та попе-
редження насильства в сім’ї.

Під час спілкування та обговорення питань  присутні 
прийшли до висновку, що проведення спільних  заходів, 
спрямованих на попередження насильства та профілак-
тики жорстокої протиправної поведінки, необхідно для 
вирішення актуальних питань сьогодення, а також з ме-
тою привернути увагу громади до проблеми насильства 
в сім’ї. Діагностика насильства, виявлення дітей, які пе-

ребувають у несприятливих 
умовах, формування в моло-
діжному середовищі позитив-
ного іміджу здорового способу 
життя – саме ці напрями робо-
ти є проблемними і вимагають 
термінового вирішення. 

Відвідування подібних за-
ходів, зустріч з професіоналами 
– це завжди цікаво і корисно 
для нас як майбутніх спеціаліс-
тів соціальної сфери. Адже те, 
що пишеться в підручниках на-
уковцями – це теорія, а те, про 
що говорять люди-практики – 
це досвід життя. 

Щоб бути гарним спеціалістом, недостатньо бага-
то читати наукової літератури з даної галузі, потріб-
но якомога більше долучатися до практичної сторони 
своєї майбутньої професійної діяльності.

Богинська Ілона, Приходько Аліна, студентки 
факультету психології та соціальної роботи, група С-41

З авершився чемпіонат Чернігівської області з 
гри «Що? Де? Коли?» сезону 2016-2017 років. 

Ніжинська команда «МіФ» вчетверте поспіль здобула 
звання чемпіонів області, перемігши з найбільшим за 
ці 4 роки відривом від другого місця. Склад коман-
ди-чемпіона: Лісовець О.В., Шевчук О.Г., Папуча І.В., 
Дубровський Д.В., Присівок В.В., Тимошенко О.А., 
Лейберов О.О., Бабка В.Л., Прохоренко Є.Є.

Друге місце другий рік поспіль у чернігівської ко-
манди «Гьот», а третє місце після трирічної «засухи» по-
сіла чернігівська команда «Чурчхела».

Статистика чемпіонату
• У чемпіонаті взяли участь 15 команд, причому, 

відразу 6 команд-дебютантів.
• Вперше за 4 роки команда «Чурчхела» потрапила 

до трійки призерів чемпіонату і стала 5-разовим при-
зером змагань!

• Найбільшу кількість балів за етап (23) здобула 
команда «МіФ» (Ніжин).

• Найбільшу кількість балів за тур (11) здобула ко-
манда «МІФ».

• На 26 запитань зі 134 не відповіла жодна коман-
да (ще 1 запитання було знято рішенням АЖ)!

• Відразу 11 відповідей були зараховані після роз-
гляду спірних та апеляцій!

• У номінації «Серійний вбивця» (за найбільшу 
кількість правильних відповідей поспіль) з показником 
6 у турі і 10 всього перемогла команда «МіФ» (Ніжин).

• У номінації «Біла сова» (за найбільшу кількість 

правильних відповідей на запитання, на які не відпо-
віли інші команди) з показником 6 перемогла команда 
«МіФ» (Ніжин). Серед непризерів кращий показник – 
4 відповіді – у команди «Київська Русь» (Чернігів). 

• Як і в минулому році переможець одного з етапів 
не увійшов до підсумкової трійки чемпіонату (коман-
да «Київська Русь» стала п’ятою і здобула номінацію 
«Розчарування сезону»).

• У номінації «Дебют сезону» перемогла команда 
«Dr. House» (Чернігів), яка відразу посіла 6 місце, при 
цьому пропустивши один етап!

• У номінації «Прогрес сезону» перемогла команда 
«Чурчхела» (Чернігів), яка піднялася відразу на 4 позиції!

• У номінації «Регрес сезону» «перемогла» команда 
«Gustus Lusus» (Ніжин), яка втратила відразу 3 позиції.

• У номінації «Стабільність чи стагнація» перемогла 
команда «КЛІО» (Ніжин), яка не лише зберегла минуло-
річну позицію, але й набрала однакову кількість балів!

«МіФ – знову чемпіони!«МіФ – знову чемпіони!
СВІТ ТВОЇХ ЗАХОПЛЕНЬСВІТ ТВОЇХ ЗАХОПЛЕНЬ

МИ І СУСПІЛЬСТВОМИ І СУСПІЛЬСТВО
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29 березня 2017 року стіни Ніжинського вишу 
приймали учасників відродженого ще минулого року 
Кубку Гоголя. Продовжувати та примножувати КВНів-
ські традиції нашої альма матер цього року взялися 
п’ять команд: «Жіноча збірна Чернівців» та команда 
«Нос» (Київ), що розділили перше місце, збірна коман-
да НДУ «Дуракам закон не писан», яка стала волода-
рем срібла, команда «Harley Quinn’s» (Чернігів), яка 
виборола почесне третє місце та команда «Опасные 
гуси» (Чернігів). До складу журі входили: голова журі 
– начальник соціально-гуманітарного відділу НДУ ім. 
М. Гоголя Скороход Віталіна, директор музейного 
комплексу НДУ ім. М. Гоголя Парубець Анна, редактор 
«Кубку Гоголя», редактор Чернігівської відкритої ліги 
КВН, чемпіон українських ліг КВН у складі команди 
«7’Я» Артем Широкий, депутат чернігівської обласної 
ради Ковтун Алла та спеціальний гість – команда «Тоби 
Альдервейрельд» (Артем Дамницький, м. Прилуки),  
переможець «Кубку Гоголя» 2016.

Сама гра проходила за стандартною схемою – 
«Привітання», «Біатлон» та «Домашнє завдання». Варто 
підкреслити, що цьогорічні команди-учасники показа-
ли високий рівень гри та продемонстрували різні на-
прямки гумору. Були й інтелектуальні жарти, які гля-
дацька зала могла «смакувати» цілу хвилину, і гостра 
політична сатира, і чорний гумор, але найголовніше, 
що кожна команда виділялася виключною самоіроні-
єю. Узагалі, вміння пожартувати над собою, висміяти 
свої недоліки (як зовнішності, так і характеру), неаби-
як привертає найбільшу симпатію глядачів до коман-
ди, створює особливу атмосферу та, звісно ж, має на 
меті викриття проблем не тільки особистісних, але й 
глобальних, що в кінцевому рахунку дозволяє пересіч-
ній людині не просто вийти із зали з хорошим настро-
єм, а й задуматися про висміяні притаманні їй риси. 

Якщо подивитися на саму гру, то, мабуть, найго-
ловнішими її складовими є моменти підготовки висту-
пу, написання жартів, підбору музики та створення 
єдиного полотна, що буде презентувати команду. Усі 
гравці підійшли до цього серйозно, намагаючись ство-
рити для себе свій унікальний та неповторний стиль, по 
якому можна буде впізнати їх із тисячі. До того ж, усі 
вони відмітили високий рівень організації гри та над-
звичайно теплий прийом публікою нашого університету. 

КВН – це гра мільйонів! І головна заслуга органі-
заторів даного дійства у стінах НДУ ім. М. Гоголя – за-
лучення до цього багатомільйонного руху нашого сту-
дентства.  Отож – зустрінемося на «Кубку Ректора», що 
відбудеться 27 квітня 2017 року! І пам’ятайте – якщо 
у вас є почуття гумору, то свято завжди з вами! Тому, 
навіть якщо ви не граєте в КВН, то дивіться його, і 
ваше життя наповниться новими фарбами.  

Поліна Чебану, екс-гравець команди КВН 
«Дуракам закон не писан»

3 квітня в картинній галереї НДУ імені М. Гоголя 
відбувся справжній синтез мистецтв: цікавого про-
довження набула співпраця Президентського Фонду 
Л. Кучми «Україна» і ніжинських митців. Дуже орга-
нічно й творчо переплелись художні образи Наталії 
Ямчинської та неперевершена гра на фортепіано Ма-
рії Куліш. Невичерпні живописні твори зі скла транс-
формувались у чуттєві звуки мелодій.

Марія Куліш, студентка Національної музичної 
академії України ім. П.І. Чайковського, ретельно піді-
брала свою концертну програму, яку представила до 
уваги гостей: К. Дебюсі – «Етюд», «Складні арпеджіо», 
М. Метнер – «Соната-спогад», С. Прокоф’єф – «Сона-
та-2», І та ІІ частини, О. Скрябін – «Ноктюрн для лівої 
руки», Ф. Ліст – «Гранд-концерт». А художні образи На-
талії Ямчинської, викладача школи мистецтв при КВНЗ 
«НУКіМ ім. М. Заньковецької», яскраво демонстрували 
багатогранність української культури, невичерпність 
тем і символів. Укотре синтез мистецтв яскраво довів 
можливість об’єднувати епохи, країни, долі…

Багато гарних слів на адресу дівчат сказали гос-
ті, котрі були запрошені до арт-салону: Бассак Тетяна 
Федорівна, начальник служби у справах сім’ї і молоді 
Ніжинського міськвиконкому, Скороход Віталіна Іва-
нівна, начальник соціально-гуманітарного відділу уні-
верситету, Дорохін Володимир Гранлісович, директор 
училища культури і мистецтв ім. М. Заньковецької, 
Лисенко Ірина Олександрівна, заввідділом художньо-
го відділення школи мистецтв.

Хочу зазначити, що підтримка Президентського 
Фонду Л. Кучми «Україна» і особисто Тетяни Михай-
лівни Мельник, з якими ми співпрацюємо вже кілька 
років, надзвичайно значуща для нас, митців. Завдя-
ки цій співпраці пройшла низка художніх виставок у 
найкращих музеях столиці, як моїх картин, так і ви-
ставки робіт моїх учнів. Саме під час таких знамен-
них заходів ми й познайомилися з талановитою піа-
ністкою, донеччанкою Марією Куліш, втілили з нею 
в життя проект «Сторінками класики», який успішно 
реалізувався в столичному Музеї Марії Заньковецької.

Надзвичайно важливо, що Фонд не тільки опіку-
ється творчою молоддю, а ще й об›єднує і згуртовує 
митців з усієї України. Нині до цієї важливої справи 
долучилася й картинна галерея НДУ ім. М. Гоголя, що 
відкрило новий погляд на співпрацю й поєднання різ-
них видів мистецтва. 

Щиро дякую Анні Сергіївні Парубець, директору  
музейного комплексу університету, за теплу мистець-
ку атмосферу, креативність і чудову організацію арт-
салону «Поліфонія мистецтв». 

Юлія Петренко, художниця

Кубок Гоголя 2017Кубок Гоголя 2017 Арт-салон Арт-салон 
«Поліфонія мистецтв»«Поліфонія мистецтв»
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

Д івчина випурхнула з танцкласу все ще пере-
буваючи в обіймах репетиції. Струнка, енер-

гійна, граціозна, із якоюсь сонячністю в душі – вона од-
разу ж викликала у мене симпатію і непереборне бажан-
ня до спілкування. І хоч часу у неї було обмаль (у суботу 
Міжнародний конкурс-фестиваль «Квітневі викрутаси», 
а роботи ще тьма), вона все 
ж таки викроїла хвилинку 
для інтерв’ю. Отож знайом-
теся, моя співрозмовниця – 
студентка 3 курсу факультету культу-
ри і мистецтв імені Олександра Рос-
товського Оксана Гузь.

- Доброго дня, Оксанко. Дозволь 
привітати тебе з перемогою на Все-
українській студентській хореогра-
фічній олімпіаді. Друге місце на та-
кому престижному випробуванні це 
– справжній успіх!

- Щиро дякую за привітання. 
Цілком з Вами згодна – це успіх… 
Але це перемога не лише моя… Це 
– перемога моїх викладачів – Олек-
сандра Миколайовича Пархоменка, 
Анни Вікторівни Сірякової, Юлії 
Олександрівни Ростовської – це вони 
вклали в мене свої знання, вміння, 
свій талант, як педагогічний, так і 
мистецький… Я розділяю цю пере-
могу з моїм товаришем і партнером 
Іванком Гладковим. З ним будь-які 
випробування долаються легко. Він окрилює своїм 
талантом, своєю вдачею, своєю енергетикою…

- Я ціную твою скромність, але що ти особисто 
вклала в цю перемогу?

- Перемоги не приходять самі по собі… Це – на-
слідок великої роботи. Це – години інтенсивних трену-
вань, це – безкінечні репетиції, це – відшліфовані до 
автоматизму сценічні рухи … Але перемога – не само-
ціль. Ми хотіли достойно представити наш вуз, наш 
факультет, зрештою, ніжинську хореографічну школу, 
що вже склалася…

- Розкажи про себе. Про дитинство, родину, 
шкільні роки…

- Народилася я на півдні Чернігівщини, у мальов-
ничому селищі Срібне, в звичайній робітничій родині. 
Татко, мама, старший братик і я – оце і вся моя сім’я. 
Дитинство моє пройшло серед чарівної природи. Не-
випадково Срібнянщину називають «українською 
Швейцарією». Цей край вгніздився серед численних 
зеленочубих лісів та гаїв, у ньому десятки блакитно-
оких озер та джерел, стрімкі пагорби межують із без-
країми полями…

- Коли ти долучилася до хореографії?

- Танцювати почала з дитинства… Слухала музику 
і мимоволі повторювала її в рухах. Це помітили батьки 
та й записали мене в хореографічний гурток район-
ного Будинку культури. Так я потрапила в науку до 
Наталії Анатолівни Фесик, мого першого наставника, 
мого вчителя. Вона – вихованка хореографічного від-
ділення Ніжинського училища культури та мистецтв 
імені Марії Заньковецької. Саме вона ввела мене в 

чарівний світ Терпсіхори. 
Розкрила казковий світ 
танцю, навчила розуміти 
мову рухів, напрацювала 

базу… Так у моєму серці зародилася 
мрія стати хореографом. А оскільки 
Наталія Анатолівна палко закохана у 
Ніжин, то вибір місця, де здобувати 
освіту, чітко визначився – у Ніжин-
ському державному університеті іме-
ні Миколи Гоголя, на факультеті куль-
тури та мистецтв.

- Отож три роки тому ти по-
трапила у Гоголівський вуз. Як про-
йшла творчий конкурс?

-  Набуті навички дозволили 
пройти його успішно. Стала навча-
тися за державним замовленням. На 
творчому конкурсі познайомилася із 
Ваньою Гладковим, з іншими дру-
зями… У нас чудовий курс – кого не 
візьми, доволі професійні виконавці. 
Іван став моїм партнером. Але я над-
звичайно ціную спілкування із моїми 
наставниками, вони професіонали 
своєї справи і справжні патріоти…

- А чи не забагато – одразу три наставники? Кого 
слухати?

- Усіх. Вони чудово доповнюють один одного.  Їхні 
поради різні, але стосуються головного – зробити та-
нок не лише професійно точним, але й емоційно за-
барвленим. Я їх дуже шаную.

- Оксаночко, чим ще ти захоплюєшся, окрім хоре-
ографії?

- Люблю спорт. В школі виступала за збірну з во-
лейболу. Навіть пропонували займатися цим видом 
спорту професійно, але я зробила вибір на користь хо-
реографії. Люблю музику, вона лікує душі і пробуджує 
мрії… Граю на гітарі, для себе і друзів…

- Чи маєш приклад для наслідування?
- Маю. Це мій старший братик Міша. Він студент 

Харківського медичного університету. У нього вчуся, 
як долати перешкоди у досягненні мети…

- А як же з особистим життям? (вона щиро по-
сміхнулася)

- А про це вже іншим разом. Час вже на репетицію…
- Хай щастить тобі! Дякую за інтерв’ю .
- Прошу.

Розмову вів Лесь Хонда

В палких обіймах ТерпсіхориВ палких обіймах Терпсіхори


