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НА ЧАСІНА ЧАСІ

З а особистий внесок у розвиток української 
літератури, активну громадську діяльність та 

з нагоди 25-річчя заснування журналу «Літературний 
Чернігів» Подяку Голови Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації оголошено Забарному Олексан-
дру Вадимовичу – декану філологічного факультету 
Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя, члену редколегії журналу.

П роректор Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя доктор фізико-

математичних наук професор Мельничук Олександр 
Володимирович за вагомі досягнення у підготовці на-
уково-педагогічних кадрів, особистий внесок у розви-
ток вищої освіти був відзначений обласною Премією у 
галузі науки імені Георгія Вороного. Відзнаку вченому 
вручили голова обласної державної адміністрації Ва-
лерій Куліч та голова обласної ради Ігор Вдовенко.

28 вересня в актовій залі нового корпусу відбулись урочистості до Дня працівників освіти, який традицій-
но відзначається у першу неділю жовтня. На святі були присутні гості: помічник народного депутата України 
Олександра Кодоли Максим Білоусенко та депутат Чернігівської обласної ради Алла Ковтун. 

Ректор вишу Олександр Самойленко привітав усіх з професійним святом та побажав творчих здобутків. 
Від імені Олександра Кодоли Максим Білоусенко вручив подяки депутата Самойленку Олександру Гри-

горовичу, Давиденку Сергію Миколайовичу, Тимошенку Олексію Анатолійовичу, Шевченко Світлані Іванівні, 
Курсону Валерію Миколайовичу, Королю Володимиру Степановичу. 

Депутат обласної ради Алла Ковтун за дорученням голови вручила почесні грамоти обласної ради Удови-
ченко Надії Костянтинівні, Потапенку Максиму Васильовичу, Капленко Оксані Миколаївні. 

Святковий настрій створив факультет культури і мистецтв, який підготував для усіх присутніх концерт.

З Днем працівників освіти!З Днем працівників освіти!

ВІТАЄМОВІТАЄМО

Вітаємо вас з цією відзнакою та бажаємо подальших успіхів та нових наукових досягнень.
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6 жовтня 2017 року в стінах Ніжинського дер-
жавного університету ім. М. Гоголя відбулася щорічна   
наукова конференція  «Всеукраїнські Грищенківські 
читання», організована кафедрою української мови 
спільно з Інститутом української мови НАН України, 
присвячена 81-й річниці від дня народження  Арноль-
да Панасовича Грищенка.

Славне ім’я Грищенка Арнольда Панасовича – випус-
кника історико-філологічного факультету Ніжинського 
педагогічного інституту ім. М. Гоголя 1958 року, доктора 
філологічних наук, професора, дійсного члена Академії 
педагогічних наук України, дійсного члена Академії ви-
щої школи України, заслуженого діяча науки і техніки 
України, лауреата премії імені І.Я. Франка Національної 
академії наук України, видатного українського мовоз-
навця – загальновідоме, глибоко шановане як в Україні, 
так і в усьому слов’янському лінгвістичному світі.

У конференції взяли участь 97 учасників, які пред-
ставляли науково-дослідні установи всієї України – 
Києва, Полтави, Луцька, Сум, Вінниці, Чернігова, Ні-
жина та ін.    

Відкрила наукове зібрання доктор філологічних 
наук, професор Бойко Н.І., яка зазначила, що на-
уковці України вже одинадцятий рік поспіль у сті-
нах нашого університету пошановують світлу пам'ять 
А.П. Грищенка – видатного науковця, яскраву і мудру 
особистість, прекрасну інтелігентну людину.

Із вітальним словом до учасників конференції 
звернувся ректор  Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя, доцент Самойленко О.Г. Він 
відзначив важливий внесок відомого вченого, акаде-
міка Грищенка А.П. у розвій українського мовознав-
ства  та розвиток наукового потенціалу кафедри укра-
їнської мови Ніжинського університету.

На пленарному засіданні свої доповіді презенту-
вали Зеленько А.С., доктор філологічних наук, профе-

сор; Бойко Н.І., доктор філологічних наук, професор, 
заві дувач кафедри української мови Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя; Пугач В.М.,
кандидат філологічних наук, доцент.  

Зі спогадами про спілкування з Грищенком А.П. у 
студентські та викладацькі роки поділився  з  учасни-
ками конференції Зеленько А.С., який навчався разом 
із ним у Ніжинському педінституті.  

Бойко Надія у своєму виступі озвучила основні 
віхи біографії та наукові досягнення видатного вчено-
го, академіка, педагога від Бога.

Пугач Валентина розповіла присутнім про сту-
дентські роки Арнольда Грищенка у контексті функ-
ціонування кафедр філологічного факультету в період 
50-60 років ХХ ст. 

Основними напрямами секційної роботи науко-
вого зібрання стали:  науковий доробок   академіка 
А.П. Грищенка, проблемні питання історії української 
мови, семантичні аспекти функціонування  лексики 
та фразеології української мови, проблемні питан-
ня сучасної морфології, актуальні питання сучасного 
синтаксису, лінгвістична інтерпретація тексту, науко-
ві студії молодих дослідників. 

У форматі секційних засідань науковці  виступи-
ли з цікавими й актуальними для філологічної науки 
темами, відбулася презентація досліджень науковців –
учасників конференції.   

Про свої наукові здобутки заявили й молоді дослід-
ники – аспіранти й магістранти Інституту української 
мови НАН України, Ніжинського університету імені 
Миколи Гоголя, Київського національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова та інших вишів.

Великий інтерес присутніх викликала  презента-
ція наукових здобутків видатного науковця і талано-
витого педагога Арнольда Панасовича Грищенка.

За інформацією кафедри української мови НДУ

Всеукраїнський День Бібліотек 
у НДУ імені Миколи Гоголя

30 вересня – Всеукраїнський День Бібліотек. З на-
годи професійного свята Бібліотека імені академіка 
М. Лавровського Ніжинського державного університе-
ту імені Миколи Гоголя щиро відкрила свої двері для 
користувачів.

Сьогодні наших читачів та гостей чекали цікаві 
флешмоби, книжкові інсталяції, презентації, майстер-
класи для користувачів каталогів та електронних ре-
сурсів бібліотеки, екскурсії до фондосховища та Му-
зею рідкісної книги, літературні та художні зустрічі у 
читальних залах та на абонементах, дегустація фіто-
чаїв від бібліотечних фахівців...

В рамках свята відбулося урочисте відкриття 
виставки живопису талановитої художниці Наталії 
Хуторної. 
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Семінар «Навіщо пам’ятати? Історія Голокосту: 
український та регіональний виміри»

4 жовтня відбувся Освітній семінар «Навіщо 
пам’ятати? Історія Голокосту: український та регіо-
нальний виміри». Організаторами заходу були Україн-
ський центр вивчення історії Голокосту, Ніжинський 
крає знавчий музей імені Івана Спаського, історико-
юридичний факультет Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя, Ніжинський НВК № 16 
«Престиж». Семінар відбувся за сприяння Управління 
культури та туризму, Управління освіти Ніжинської 
міської ради, Управління освіти Ніжинської РДА, Ні-
жинської міської централізованої бібліотечної системи.

У семінарі взяло участь більше 60 чоловік – вчи-
телів, краєзнавців, музейників, науковців, студентів 
та учнів шкіл міста Ніжина та району. Перед аудито-
рією з доповідями, що розкривали найрізноманітніші 
аспекти теми, виступили дослідники з Києва, Черніго-
ва, Ніжина, районів області. Таке глибоке занурення 
у проблему мало на меті спонукати до осмислення та 
переосмислення феномену, історії, передумов та ви-
токів однієї з найбільших трагедій в історії людства.  

Семінар відкрили словами привітання ректор Ні-
жинського державного університету імені Миколи Гого-
ля Олександр Самойленко, голова громадської організа-
ції Ліга «Ділова жінка», помічниця народного депутата 
України Олександра Кодоли Тамара Стратілат, директор 
Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського 
Геннадій Дудченко та ініціатор проведення заходу, учи-
телька НВК № 16 «Престиж» Наталія Нагорна. 

З глибокими змістовними та водночас емоційними 
промовами виступили на семінарі представники Укра-
їнського центру вивчення історії Голокосту Анатолій По-
дольський (Історія Голокосту в Україні: виклики та пер-
спективи дослідження і викладання) та Віталій Бобров 
(Історія Голокосту і права людини). Їхні доповіді, а також 
виступи ніжинського краєзнавця, співробітника НЦБС 
Валерія Фінкельштерна (Холокост: несколько сегмен-
тов корня), учительки історії Безуглівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Світлани Лабузько (Дослідження проблем антисемітиз-
му в українському суспільстві) заклали теоретичну базу 
для подальшої роботи семінару.  

Друга частина семінару являла собою низку до-
повідей дослідників, що вивчали прояви Катастрофи 
на Чернігівщині. Загальну характеристику проблеми 
визначення місць розстрілів, кількості та складу вби-
тих євреїв області запропонував краєзнавець Яків Со-
кольський («Чорні дні»  на Чернігівщині під час оку-
пації. Книга пам’яті). Дослідник Євгеній Шпилевський 
розповів про долю євреїв м. Чернігова (Єврейське на-
селення міста Чернігова напередодні та у роки Дру-
гої світової війни), молодий науковець, студент КНУ 
ім. Т.Шевченка Ілля Левченко зупинився на подіях Го-
локосту на Семенівщині, а дослідниця Ганна Савич – 
на Коропщині. Грунтовну характеристику музейної 
роботи по збереженню/відтворенню пам’яті про Ката-
строфу запропонувала учасникам завідуюча науково-
експозиційним відділом Чернігівського обласного му-
зею імені Василя Тарновського Вікторія Мудрицька.

Окрема складова семінару була присвячена ні-
жинським подіям. Це доповідь доцента кафедри іс-
торії України НДУ імені Миколи Гоголя Максима По-
тапенка «Погроми євреїв у Ніжині: 1881 р., 1905 р., 
1919 р.», у якій проаналізовано крайні прояви анти-

семітизму, зафіксовані у Ніжині задовго до початку 
нацистської окупації.

Про праведницю народів світу з Ніжинщини Усти-
нію Петренко розповіла учителька історії Шатурського 
НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ст. Тетяна Рубан. З блискучою до-
повіддю, присвяченою висвітленню подій Другої світо-
вої війни та Голокосту на сторінках ніжинської преси, 
виступила учителька історії Лосинівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Ніна Авраменко.

Корисними були також рекомендації та дослід-
ницький досвід доцента кафедри політології, права 
та філософії НДУ імені М. Гоголя Олександра Желіби 
щодо вивчення історичної пам’яті наших сучасників 
про події Голокосту.

Під час заходу відбулася презентація нового ту-
ристичного маршруту «Ніжин єврейський», розробле-
ного співробітниками краєзнавчого музею та юною 
дослідницею, ученицею НВК № 16 «Престиж» Яною 
Сердюк, а також представлення нових видань Україн-
ського центру вивчення історії Голокосту. Кожен учас-
ник семінару отримав від УЦВІГу тематичний комп-
лект наукової та методичної літератури.

Завершився семінар вшануванням пам’яті на міс-
ці масових вбивств ніжинських євреїв під час німець-
кої окупації, знайомством гостей з єврейською топо-
графією Ніжина та відвідуванням Оелю видатного 
єврейського цадика Дов Бер Шнеєрсона.

Здається, семінар вдався. Попри достатньо со-
лідну його тривалість (9.45 – 19.00), насиченість не-
простими для сприйняття, часом емоційно важкими 
доповідями, тонус спілкування зберігався до самого 
завершення. Можливо, не на всі питання, поставле-
ні на початку зустрічі, було дано відповіді. Можли-
во, не у всьому учасники дійшли згоди. Але організа-
тори й не ставили собі це за мету. Уперше за багато 
років тема Голокосту стала в місті Ніжині предметом 
публічного дискурсу. Важливо також і те, що це об-
говорення відбувалося не у вузькому середовищі на-
уковців. До нього мали змогу долучитися освітяни, 
студенти та учні. А, отже, перший крок до осмис-
лення і цієї сторінки нашої історії у регіональному 
вимірі зроблено.

Геннадій Дудченко, директор Ніжинського 
краєзнавчого музею ім. І. Спаського
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НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮНА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

Н априкінці червня цього року у нашому видавництві 
вий шла книжка «Нові перекладацькі передзвони» (укла-

дачі: І.К. Харитонов, О.В. Жомнір, С.В. Тезікова). Це друга книжка 
з серії художніх перекладів (поетичних і прозових), яка заснована 
нашим університетом. Як і в першому томі, в ній вміщені вибра-
ні переклади поезій і прозових творів студентів, випускників, ви-
кладачів нашого факультету іноземних мов, в додатках наведені 
деякі переклади тих же творів, але у виконанні зрілих, добре відо-
мих перекладачів, таких як М. Рильський, М. Лукаш, В. Ткаченко, 
М. Рогов та ін. На відміну від першого тому, в цьому випуску до-
дається ще й коротенький музичний додаток, де наводиться парти-
тура мелодій деяких перекладених і покладених на музику віршів. 
Деякі  з них були покладені на музику самими студентами-пере-
кладачами, а три інших – І.К. Харитоновим. Музичний додаток до 
перекладів – це теж  нова ініціатива Ніжинського університету. Го-
тується третій том серії перекладацьких передзвонів – під назвою 
«Нові Ніжинські передзвони». Запрошуються всі студенти-ентузі-
асти художнього перекладу. Ваші перекладацькі спроби подавайте 
лаборанту кафедри германської філології НДУ (ауд.№318 гоголів-
ського корпусу), або особисто – І.К. Харитонову.

І.К. Харитонов, доцент, керівник 
перекладацької студії  НДУ імені Миколи Гоголя

«Ç³ðêè çàëèøàþòü ñë³ä»
Âå÷³ð ïàì’ÿò³ Òàìàðè Ï³í÷óê

У    клубі Гоголівського корпусу відбувся вечір 
пам’яті «Зірки залишають слід» на честь Тамари Дми-
трівни Пінчук, доцента, кандидата педагогічних наук, 
яка 50 років працювала в Ніжинському державному 
університеті імені Миколи Гоголя на кафедрі педагогіки.

Вечір відбувся за ініціативи Центру гуманітарної 
співпраці з українською діаспорою НДУ. Відкрила за-
хід директор Центру Надія Онищенко спогадами про 
Тамару Пінчук, її життя.

Вшанувати пам’ять відомого педагога прийшли 
професори, доценти, представники викладацького 
складу університету, рідні та близькі родини Пінчук.

Ректор НДУ Олександр Самойленко зазначив, що 
Тамара Дмитрівна не просто внесла величезний внесок 
у розвиток університету, а й залишила після себе спадок 
для наступних поколінь у своїх фотороботах, у проекті 
«Зірки залишають слід», в якому описала історію вишу 
через портрети його співробітників. «Вона увіковічила 
себе і всіх нас у своїх наукових працях, у своїх чудових 
творах – сказав він – які залишаться нашим дітям, ону-
кам, правнукам і багатьом поколінням ніжинців».

Твори Тамари Пінчук представила завідувач сек-
тору абонементів бібліотеки НДУ Людмила Косовських.

Також звучали теплі слова, спогади, жаль, який 
висловлювали в пам’ять Тамарі Дмитрівни її колеги: 
професор, доктор філологічних наук Григорій Са-
мойленко; доцент, декан філологічного факультету 
Олександр Забарний; доцент, кандидат історичних 
наук В’ячеслав Томек; професор, завідувач кафе-
дри хімії Володимир Суховєєв; завідувачка кафедри 
педагогіки, професор Євгенія Коваленко; кандидат 
педагогічних наук, докторант Чернігівського націо-
нального педагогічного університету ім. Т. Шевченка 
Антоніна Конончук. 

Зі сцени лунали ліричні пісні, оперні арії, роман-
си, які підготували викладачі факультету культури та 
мистецтв НДУ: Алла Хоменко, Валентина Коробка, Ва-
лерій Курсон та їх вихованці. 

У Тамари Пінчук десятки наукових робіт, у тому 
числі кілька присвячені історії закладу: «Про Ніжин-
ський педагогічний з любов’ю», «Педагогіка в Ніжин-
ській вищій школі», «Білим лебедем звуть», «І дорогій і 
незабутній» та чотири збірники останньої книги «Зір-
ки залишають слід». 

Один зі збірників вона присвятила своїй близь-
кій подрузі Олені Лаврентіївні Богмі, «..моєму вічному 
другові і рецензенту, одній із яскравих зірок нашого 
університету». П’ятий збірник, а це спогади про Тама-
ру Дмитрівну, підготувала до 90-річчя з дня її наро-
дження кафедра педагогіки. 

Валентина Ващенко

Зі с е а ір і іс і о ер і арії ро а

У 
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Îñ³íí³é õèæàê – 2017
21 та 22 жовтня, відбулися змагання з рибної лов-

лі “Осінній хижак – 2017” серед працівників Ніжин-
ського державного університету. Традиційним орга-
нізатором змагань виступив профспілковий комітет 
університету. Ареною змагань вже вкотре було обрано 
озеро Трубин у селі Ядути, яке у бувалих рибалок сла-
виться на великих окунів та щук, які і повинні були 
стати головними трофеями змагань. Забігаючи на пе-
ред необхідно сказати, що озеро виявилась щедрим на 
рибну здобич.

У цьому році позмагатися виявили бажання деся-
ток професіоналів та любителів рибалки. Основні під-
розділи університету виставили своїх представників. 
Цього разу змагання проводилися у два дні, тому в за-
лік йшла вся спіймана хижа риба.

Погода порадувала рибалок, що стало додатковим 
стимулом у запеклій боротьбі. За результатами змагань  
перемогу здобув Кубрак Сергій. В його активі пара 
щук, загальною вагою понад кілограм. Друге місце по-
сів Андрущенко Олександр, столяр старого корпусу. 
Його результат – щуки на 600 г., а замкнув трійку при-
зерів Микола Роговець. Крім того, всі бажаючи позма-
галися у “тихому полюванні” на гриби. Тут беззапере-
чним переможцем виявився Олег Коровай (майстерня). 
Переможці отримали цінні призи та подарунки. Гар-

ний настрій та задоволення від проведеного на природі 
дня були підкріплені смачною юшкою, що була спільно 
приготована всіма учасниками змагань. 

ПРОФКОМ ПРАЦІВНИКІВ ІНФОРМУЄПРОФКОМ ПРАЦІВНИКІВ ІНФОРМУЄ

Cåì³íàð ãîë³â ïðîôñï³ëêîâèõ êîì³òåò³â Cåì³íàð ãîë³â ïðîôñï³ëêîâèõ êîì³òåò³â 
âèùèõ çàêëàä³â îñâ³òèâèùèõ çàêëàä³â îñâ³òè

18-20 жовтня 2017 року на базі Дитячого поза-
міського закладу оздоровлення «Пуща-Водиця» від-
бувся семінар голів профспілкових комітетів вищих 
закладів освіти, організований ЦК Профспілки пра-

цівників освіти і науки України та нарада з пред-
ставниками Міністерства освіти. Крім того, до участі 
у семінарі було запрошено представників від Мініс-
терства соціальної політики України, Спілки Ректо-
рів вищих навчальних закладів України, Федерації 
профспілок України, експертів аналітичних центрів, 
фахівців апарату ЦК Профспілки. Серед 45 запроше-
них учасників, що представляли основні вузи з усіх 
областей України, був голова профкому працівників 
Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя Лейберов Олексій.

У ході роботи семінару були обговорені гострі пи-
тання, які постали зараз перед вищою школою – імпле-
ментація Закону України “Про вищу освіту”, фінансо-
ве забезпечення закладів вищої освіти, особливостей 
пенсійного забезпечення наукових та науково-педаго-
гічних та інших працівників в умовах реформування 
пенсійної системи детально (із залученням експертів 
від аналітичного центру CEDOS) було обговорено пи-
тання вступної кампанії 2017 року, піднімалося пи-
тання перспектив вступної кампанії наступного року. 
Секретар ради ректорів Ярослав Болюбаш обговорили 
“гострі питання” які часто виникають у відносинах ад-
міністрації вузів та профспілкових комітетів. Сторони 
домовилися, що будуть шукати з них спільний вихід, 
крім того було оголошено, що у перемовинах з МОН та 
Міністерством фінансів спілка ректорів може розрахо-
вувати на широку підтримку профспілок у питаннях 
фінансового забезпечення вузів та освіти в цілому.
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19 жовтня 2017 року дивовижне свято моло-
дості, енергії подарували Ніжинському державно-
му університету імені Миколи Гоголя його студенти, 
взявши участь у конкурсі під назвою «myDANCE». 
Організаторами конкурсу виступили  фахівці соці-
ально-гуманітарного відділу. Креативна ідея проек-
ту належить Михайлу Михайленку та Сергію Іваню-
ку. Усе вдасться, коли робиш з любов’ю до дітей, до 
гарної справи, тоді не зупинить ні погана погода, ні 
важкість технічного обслуговування свята, ні  те, що 
репетиції пізно і з великою кількістю студентів. Кон-
курс проводився вперше у стінах нашого вузу, і сьо-
годні можна з впевненістю сказати, що не востаннє. 
Тому що й учасники, і гості, і глядачі отримали масу 
позитивних вражень, наситились енергетикою музи-
ки, танців, молодечого запалу. Змагалися між собою 
три команди студентів, що проживають у гуртожит-
ку №2, №3, №4.

Як у всіх конкурсах, були і спонсори. Депутати 
Чернігівської обласної ради Алла Ковтун та Сергій 
Охонько постійно підтримують загальноуніверси-
тетські свята, депутати міської ради Сергій Дзюба 
та Олександр Шалай,  профком студентів і його но-
вообраний лідер Сергій Іванюк, який, до речі, чудо-
во справився і з роллю ведучого конкурсу, і звісно, 
ректор університету Олександр Самойленко. Органі-
затори конкурсу щиро вдячні спонсорам за підтрим-
ку й участь у святі.

Конкурс оцінювало професійне журі: Анна Сєря-
кова – старший викладач кафедри музичної педагогіки 
та хореографії, хореограф даного проекту, Олександр 
Пархоменко – доцент кафедри музичної педагогіки та 
хореографії, Віталіна Скороход – начальник соціаль-

«myDance» #naStile

Команда 2 гуртожитку

Команда 3 гуртожитку
но-гуманітарного відділу. Скажу відверто, судити було 
важко, адже як можна оцінювати бажання дарувати 
і отримувати радість від танцю. Але те, що студенти 
змагалися між собою, давало їм стимул бути кращими. 
Це видно було і з продуманих костюмів, з підбору му-
зики, з макіяжу й атрибутів.

Велика роль у організації свята була покладена на 
хореографів проекту, студентів факультету культури 
та мистецтв: Гладкова Івана, Коптеля Артема, Білан 
Оксану, Гузь Оксану, Пилипенка Михайла, Колібабу 
Володимира, Пінченко Катерину, Перегуду Олексан-
дра, Олещенка Євгенія, Журавель Ольгу. Команди по-
дякували своїм хореографам, а організатори вручили 
подяки та грошові призи.

Змагання проходило в трьох конкурсах: «флеш-
моб», де студенти кожного із гуртожитків показували 
довільну програму; наступним конкурсом був «батл» 
між хореографами та «сильними» представниками 
кожної команди; третій конкурс – «імпровізація» – де 
команди виступили одним цілим і показали чудовий 
танець на композицію «Добрий ранок, Україно!». І це 
справді так, вони наш «ранок», який перейде в «день», 
я сподіваюсь, успішний, самореалізований. А ми пиша-
ємося нашими студентами і з радістю працюємо для 
них. За результатами конкурсу перше місце розділили 
команди гуртожитків №3 та №4, друге місце посіла ко-
манда гуртожитку №2. Ми щиро вітаємо усіх учасни-
ків, адже переможених в такому дійстві не може бути.

Команда 3 гуртожитку
І, наостанок, особливість даного свята в тому, що 

він вимагав великої самоорганізації студентів, а, отже, 
вчив відповідальності та турботи за своїх товаришів.

Віталіна Скороход, начальник 
соціально-гуманітарного відділу
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К олектив факультету культури і мистецтв 
Гоголівського вишу не уявляє свого існу-

вання без старшого викладача кафедри вокально-хо-
рової майстерності Валерія Миколайовича Курсона. 
Його струнка постава, природній такт і доброзичли-
вість, шляхетні манери в поводженні з колегами й 
студентами створюють особливий шарм і в буденних 
коридорах, і на кон-
цертній сцені. Його 
тенор більше соро-
ка років прекрасно 
звучить в оперних 
аріях, в романсах, 
в естрадних піснях. 
«Якби Курсон біль-
ше працював над 
собою, опікувався 
власними голосо-
вими даними, а не 
тільки своїх студен-
тів, то міг би за-
войовувати великі 
сцени великих міст, 
а не лише Ніжина», – 
сказала якось його 
багаторічний кон-
цертмейстер Ведда 
Абрамівна Розен.

Валерій Мико-
лайович за час на-
вчання в Ніжинсько-
му виші та сорокарічного викладання після закінчення 
музичного-педагогічного факультету ніколи не вимагав 
для себе ні слави, ні пошани, ні особливих умов. Він 
радо відгукувався на прохання взяти участь у тому чи 
іншому концерті аби порадувати всіх нас прекрасним 
звуком і артистизмом. 

У сценічному житті співака, за висловом Ведди 
Розен, було три Сільви – три чарівних сопрано: Світла-
на Козлова, Людмила Щотка та Алла Хоменко. Сім років 
тому в Музичній вітальні вони співали з ним  дуети з опе-
рет Імре Кальмана, Жака Офенбаха, Йоганна Штрауса, 
Ісаака Дунаєвського. А як натхненно виконав Валерій 
Курсон арію Містера Ікса з оперети «Принцеса цирку» 
і пісеньку Фредді з оперети Лоу «Моя прекрасна леді»…

Саме  доброю людською харизмою наснажує Ва-
лерій Миколайович своїх студентів. Так вважає його 
колишня студентка, а тепер викладач Алла Хоменко.

Я пригадую, як він, виправивши баритонові вади 
Юрія Ільчука, допоміг йому перевестися в Харківську 
консерваторію. Але хлопець, трохи там провчившись,  
повернувся назад до свого викладача. 

«З тобою там не 
працювали, – запи-
тував Курсон. – Чи 
не склалися стосун-
ки з педагогами?»

«Та, наче, все 
було добре», – відпо-
відав хлопець.

Очевидно, йому 
бракувало батьків-
ського піклування 
Валерія Миколайови-
ча, яким він опікує 
студентів  і під час 
навчання, і під час 
поїздок на конкурси.

«Усі мої лауре-
атські дипломи здо-
буті завдяки Вале-
рію Миколайовичу, 
– каже магістрант 
факультету культу-

ри і мистецтв Ярослав 
Йотка. – Київ, Львів, 

Полтава, Чернігів, Харків, Кіровоград, Мелітополь – усі 
ці міста ми підкорили нашими перемогами. Валерій Ми-
колайович, як чоловік, зумів передати всі тонкощі чо-
ловічого голосу, що стало дуже важливим фактором у 
становленні мене як співака. Кожне заняття з ним – це 
неповторний феєрверк емоцій.

Для мене він приклад справжнього чоловіка: до-
брого, чесного, порядного, комунікабельного, елегант-
ного, з гарними манерами та незмінно гарним настро-
єм. Зустріч з Валерієм Миколайовичем – один із  най-
яскравіших моментів навчання в університеті».

Валерій Миколайович не захотів влаштовувати  юві-
лейного бенефісу з нагоди 70-річчя. І тому нехай замість 
квітів йому буде наше словесне вираження щирої любові.

Надія Онищенко

Два ювілеї Валерія Курсона

Після концерту «Очі чорні». Валерій Курсон 
у колі колег. Фото Андрія Тішкова

ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

3 жовтня на своїй звітно-виборній конференції 
студенти Гоголівського університету обрали нового 
голову студентської профспілки вишу. З 49 делегатів 
38 віддали свій голос за Сергія Іванюка. Отож, зна-
йомимо вас із новим студентським лідером.

- Сергію, дозволь привітати тебе з обранням. 
78% голосів, згодься, це переконливо, але й відпові-
дально…

- Дякую за привітання. Безперечно, така довіра 
вимагає конкретних справ, а не лише обіцянок. Я від-
чуваю свою відповідальність перед тими, хто мене об-

рав, а тому докладу усі зусилля, щоб зреалізувати свою 
виборчу програму.

- У чому вона полягає?
- Вона охоплює багато аспектів студентського 

життя, але якщо коротко, перш за все необхідно від-
родити авторитет профспілкової організації, за остан-
ні роки він дещо втратився. Згодьтесь, профспілка 
– це не лише дозвілля та збирання внесків. Це перш 
за все студентська спільнота, яка дбає про добробут 
молодих людей, їхнє оздоровлення, матеріальне забез-
печення, а що найголовніше – духовне становлення. 
Необхідно, щоб кожен студент нашого вишу знайшов 
свою «точку опори» у цьому житті, спираючись на під-
тримку профспілки. Ми не повинні бути байдужими…

Ç óñì³øêîþ â ñåðö³

ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ
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- Сергію, отримавши нову поса-

ду, ти віддалився чи наблизився до 
студентства?

-  Про це ще говорити зарано… 
Повинен пройти час. Судити треба 
по виконаній роботі, а я лише став 
на цю стежку… Проте, я перекона-
ний, що крок за кроком я буду на-
ближатися до виконання тих за-
вдань, які поставив перед собою. А 
від студентства я ніколи не відда-
лявся, адже це джерело, яке надихає 
мене на творчість.

- Не секрет, що левова части-
на твого успіху, залежить від тво-
єї популярності серед студентів. 
Ти багаторічний капітан команди 
КВК університету, ведучий бага-
тьох розважальних програм. Чи 
зміниш нині свій імідж, адже посада 
зобов’язує?

- Та ні, нічого змінювати я не 
буду… Давно відомо, що не посада 
прикрашає людину, а людина по-
саду. Я такий, який є, подобається 
комусь це чи ні… це вже інше пи-
тання.

- Тоді скажи, які головні риси 
характеру мають бути у сучасного 
молодіжного лідера?

- Увага і повага до людей, та 
ще до справи, за яку відповідаєш. 
Бажано, щоб він добре розумівся  
на проблемах, які постають перед 
молоддю, а ще був інтелектуально 
розвинутим і духовно багатим.

- Сергію, скажи відверто, ти 
добре навчався у школі?

- Мені за свої шкільні роки не со-
ромно. Школу закінчив лише із трьома «9» в атестаті, 
решта «10 та «11»…

- А дванадцятки були?
- З історії, географії, фізичного виховання… Я 

дуже люблю спорт. З дев’яти років відвідував місце-
ву ДЮСШ, захоплювався футболом, входив до скла-
ду юнацької збірної міста. Навчаючись в університеті 
продовжив своє захоплення спортом. Входив до скла-
ду збірних команд факультету з футболу, волейболу, 
баскетболу. Але футбол – захоплення на все життя! 
Неодноразово входив до складу збірної університету з 
цього виду спорту.

- А як же КВК?
- Це не захоплення, це – спосіб життя! У каве-

енівський рух я потрапив ще навчаючись у школі, 
спочатку змагалися між класами, згодом увійшов до 
шкільної команди. А потім став університет… Поча-
лося все з «Нумо, першокурснику!»…, там народила-

ся наша команда «Дуракам закон не 
писан».

- Чому така назва? Це для імі-
джу, вседозволеності?

- Та ні! Член нашої команди, 
Поліна Чебану, нагадала, що пер-
шим твором Миколи Гоголя стала 
повість «Нечто о Нежине, или дура-
кам  закон не писан». Ця назва іде-
ально лягала на наш сценарій, так 
і залишили, а згодом призвичаїли-
ся… Це ж добре, коли ти на сцені 
можеш витворяти що заманеться? 
Але мені подобається, що наша ко-
манда, яка вже стала загальноуні-
верситетською, від гри до гри змі-
нюється, зростає, як інтелектуаль-
но, так і естетично. Ось нещодавно 
стали срібними призерами Кубку, 
вийшли до фіналу Славутицької 
ліги КВН…

- Вітаю, а що окрім спорту та 
КВК?

-  Люблю цікаві книжки, осо-
бливо на історичну тематику. Уваж-
но слідкую за політичним життям 
країни…

- Чому? 
- Я ж історик, а ще – обридла 

ця війна… Скільки горя… Мій стар-
ший брат, Олександр, повернувся 
з АТО, багато про що розповів… Я 
бачив, як змарніла мама, чекаючи 
на нього…

- О, то ти можеш бути сенти-
ментальним?

- Не сентиментальним, а зви-
чайним, людяним… Хіба ж до сенти-

ментів, коли в державі таке. Необхідно 
наводити лад у своїй хаті!

- До речі, про хату… Не збираєшся змінювати 
місце проживання?

- А я вже змінив… Поліпшив умови. Днями пе-
реїхав із гуртожитку №3, у  якому проживав останні 
5 років, у гуртожиток №4. Жити поряд з студентами 
прикольно… та й побутові проблеми їхні краще буду 
знати. 

- Дозволь запитання особистого характеру?
- Прошу.
- Твоє серце вільне?
- Моє серце відкрите для любові. Я люблю бать-

ків, друзів, рідну домівку, університет…, люблю жит-
тя! Якщо ж мова іде про кохання? То воно вже зайня-
те і я дуже радий з цього…

- Дякую за інтерв’ю.
- Прошу.

Бесіду вів Лесь Хонда

Біографічна довідка
Іванюк Сергій Олександро-

вич народився 9 липня 1993 року 
в містечку Ічня Чернігівської об-
ласті в робітничій родині. Закінчив 
Ічнянську ЗОШ І-ІІІ ступеня №1. У 
2011 році вступив на І курс істо-
рико-правознавчого факультету 
Ніжинського державного універси-
тету за спеціальністю «історія та 
правознавство». За час навчання 
у виші обирався до студкому фа-
культету, а згодом і університе-
ту. Був членом Вченої ради уні-
верситету. В 2016 році закінчив 
навчання у вузі, отримав диплом 
спеціаліста. З вересня цього ж 
року почав працювати на посаді 
провідного фахівця соціально-гума-
нітарного відділу університету. 
Не одружений.
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П ротягом вже п’ятнадцяти років факультет 

психології та соціальної роботи спрямований 
на якісне навчання та професійне становлення студентів 
гуманітарної сфери. На перший погляд може здаватися, 
що для Ніжинської вищої школи цей термін  незначний, 
досить нетривалий, проте  історія факультету доводить 
– за такий час можна перетворитися на потужний під-
розділ із розвинутою структурою, своїми традиціями та 
науковими надбаннями. 

Становлення та розвиток факультету психології та со-
ціальної роботи пов’язаний із значним попитом на спеціа-
лістів, орієнтованих на взаємодію із іншими та які покли-
кані допомагати іншим людям. Саме це у далекому 2002 
році і стало поштовхом для відкриття нового факультету – 
соціально-гуманітарного.  Справжнім скарбом факультету 
стали 252 студенти спеціальності «соціальна педагогіка та 
практична психологія» денного відділення та 698 студенти 
заочної форми навчання.  Під керівництвом декана – Ко-
нончук Антоніни Іванівни, доцента, кандидата педагогіч-
них наук факультет набирав сили, зростав та перетворю-
вався на прогресивний структурний підрозділ. Навчаль-
но-виховний процес забезпечували фахові кафедри – со-
ціальної педагогіки (зав. каф. Суховєєва Н.М.), загальної 
та практичної психології  (зав. каф. Папуча М.В.), кафедра 
дошкільної освіти (зав. каф. Пихтіна Н.П.). Це був період 
відкриття нових спеціальностей, суттєвих досягнень на  
науковому “олімпі”, запровадження традиційних заходів 
факультету та інновацій в науково-виховному процесі. 

Факультет починає стрімко набирати обертів в збіль-
шенні кількісного та якісного складу викладачів та студен-
тів. В 2009 році кількість кафедр збільшилася до п’яти, до 
складу факультету увійшли кафедра педагогіки (зав. каф. 
Коваленко Є.І.) та кафедра психології (зав. каф. Щотка О.П.). 

Протягом п’ятнадцяти років факультет неодноразово 
посідав призові місця в університетському конкурсі «Фа-
культет року», успішно проходив акредитацію, кафедри 
заслужено перемагали в університетському конкурсі “Кра-
ща кафедра”. У науковому конкурсі «Кафедра року-2016» 
до числа переможців увійшли кафедра педагогіки  та со-
ціальної педагогіки і соціальної роботи. Студенти, як і їх на-
ставники, теж показували  високі показники успішності у 
навчанні, перемагали у Всеукраїнських конкурсах студент-
ських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах з соціаль-
ної педагогіки, дошкільного виховання, психології тощо.

Студенти факультету цього року продовжують де-
монструвати високий рівень підготовки, 
зокрема, на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з дошкіль-
ної освіти ІІ місце посіла Бойко Валенти-
на, студентка 5 курсу заочної форми на-
вчання (науковий керівник Аніщук А.М.), 
у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з природничих, технічних 
та гуманітарних наук у галузі “Корекцій-
на та соціальна педагогіка” ІІ місце посіла 
Клименко Леся, студентка 4 курсу денної 
форми навчання (науковий керівник Нов-
городський Р.Г.). Результати наукових до-
сліджень студенти представляють на Все-
українських і Міжнародних наукових кон-

ференціях і семінарах, публікаціях у фахових виданнях 
та збірниках студентських праць.

Факультет психології  та соціальної роботи, як і уні-
верситет, прямує на шляху до інтеграції до Європейського 
освітнього простору. Міцніють зв’язки із європейськими на-
вчальними закладами,  студенти і викладачі знайомляться із 
практичним досвідом викладачів  країн ближнього зарубіж-
жя. Триває процес впровадження інновацій у навчально-ви-
ховному процесі, запровадження віртуального навчального 
середовища, ефективного використання освітньо-інформа-
ційного середовища бібліотеки у роботі зі студентами.

Сьогодні на факультеті навчаються 692 студенти, з 
них 414 – на денній формі навчання і 278 – на заочній. 
На бакалавраті здійснюється підготовка фахівців спеці-
альностей: «соціальна робота», «дошкільна освіта», «пси-
хологія», «початкова освіта». За освітнім рівнем “магістр” 
здійснюється набір ще й на спеціальність “менеджмент”.  

Починаючи з першого року існування факультету  
в окремий напрямок роботи виокремлюється волонтер-
ська діяльність, яка об’єднує студентів та викладачів у 
прагненні допомогти іншим людям. Традиційними були 
благодійна акція  “Допоможи ближньому”, посвята у пер-
шокурсники, святкові благодійні імпрези, які  стали ві-
зитівкою факультету. 

Виховна робота продовжує  існувати як цілісна систе-
ма, що включає активну взаємодію деканату, викладачів  
та  студентів. Знаковими стала участь студентів та викла-
дачів у акції “Допоможи дітям Донбасу”, акції “Подаруй 
дитині посмішку”, яка спрямована на збір речей для ви-
хованців дитячих будинків в зоні АТО. Викладачі кафедри 
загальної та практичної психології протягом 2015-16рр. 
на волонтерських засадах залучались до психологічної ре-
абілітації демобілізованих військовослужбовців. Протягом 
останнього року для старшокласників міських шкіл  кафе-
дрою проводилася “Школа майбутнього психолога”. 

Студентами факультету організовано та проведено 
Перший благодійний пробіг, присвячений пам’яті героїв 
Чорнобиля, в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті 
відбувся благодійний концерт-аукціон допомоги людям з 
інвалідністю за участю викладачів та студентів факульте-
ту. При кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи 
створено волонтерську група «Час для  нас»  (керівник Бон-
даренко Г. Г.), яка об’єднує студентську громаду не тільки з 
нашого факультету, а й залучає всіх небайдужих студентів 
до безкорисноі діяльності. Протягом останнього року були 

Ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ òà 
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П ідготовка фахівців нової для нашого вишу про-
фесії – соціальний педагог – розпочалася ще у 

1999/2000 навчальному році на базі історико-правознавчо-
го факультету. А, зі створенням у 2002 р. соціально-гумані-
тарного факультету, було відкрито і кафедру соціальної пе-
дагогіки (наказ ректора № 99-к від 14.06.2002), яку очолила 
канд. пед. наук, доц. Н.М. Суховєєва. До першого складу ка-
федри також увійшли викладачі С.О. Борисюк, А.І. Конон-
чук, О.В. Лісовець та Т.А.Василенко. У наступні роки штат 
кафедри поповнюється новими фахівцями, відбувається 
якісне зростання викладачів, залучаються до сумісництва 
провідні науковці та працівники соціальної сфери. З 2014 
року кафедру очолює доктор педагогічних наук, проф. М.Г. 
Криловець. Також у штаті кафедри 7 кандидатів наук та 2 
асистенти, які закінчили аспірантуру, ще двоє викладачів 
кафедри навчаються у докторантурі. Це показує стратегічні 
орієнтири кафедри, які мають міцне підґрунтя 15-річної на-
полегливої праці над розбудовою нових спеціальностей, на-
лагодженням партнерської взаємодії, зростанням авторите-
ту та впливовості в науковому та соціальному просторі. Ще 
у 2007 році кафедри виступила співзасновником та членом 
ВГО «Асоціація кафедр соціальної педагогіки та соціальної 
роботи України», постійно беручи участь у представницьких 
зібраннях та реформаційних процесах у сфері соціальної 
педагогіки і соціальної роботи. Періодично на базі кафедри 
відбуваються наукові конференції всеукраїнського та між-
народного рівня за участю провідних науковців та прак-
тиків соціальної сфери. Також кафедра організовує круглі 
столи, семінари, наради міського, районного та обласного, 
міжрегіонального рівнів, здійснює міжнародну співпрацю з 
польськими колегами (стажування, проекти, конференції), 
підтримує студентські наукові пошуки (з 2011 р. діє Центр 

соціально-педагогічних досліджень). Саме результати робо-
ти зі студентами є мірилом ефективності роботи кафедри за 
ці роки: це і неодноразові перемоги у всеукраїнських олімпі-
адах та студентських наукових конкурсах, і активна волон-
терська робота, і шефська допомога і ін.

Своє 15-річчя кафедра зустрічає зі значними здо-
бутками: потужний професорсько-викладацький склад; 
сотні підготовлених фахівців, які працюють у всіх регі-
онах України та в зарубіжних країнах; численні наукові 
та навчально-методичні публікації; партнерство з провід-
ними науковими і освітніми установами та закладами со-
ціальної сфери. У планах кафедри – ліцензування нових 
спеціальностей, відкриття аспірантури, покращення на-
уково-дослідної та навчально-виховної діяльності. 

15-ð³÷÷ÿ êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè 
³ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè

П сихологія – чарівна, загадкова наука про най-
складніше: душу людини, її внутрішній світ. 

Традиційно роком народження цієї науки називають 
1879 рік, коли В.Вундт відкрив у Лейпцигу першу в світі 
експериментально-психологічну лабораторію. 

А у 1999 році Ніжинська вища школа прийняла до 
своїх лав перший набір майбутніх практичних психоло-
гів, які професійно вивчали психологічні дисципліни. У 

2002 році були створені факультет, який зараз носить на-
зву факультету психології та соціальної роботи, та кафе-
дра загальної та практичної психології, які нині святкують 
15-річчя своєї творчої, наукової та педагогічної діяльності. 

Сьогодні спеціальність «Психологія» - це одна із най-
популярнійших спеціальностей в Ніжинському універси-
теті. Наразі створюємо спеціалізації «Військова психоло-
гія», «Клінічна психологія» та «Практична психологія», які 

Ïñèõîëîã³ÿ â Í³æèíñüê³é âèù³é øêîë³

організовані та проведені акції, заходи, концерти в місті 
для різних категорій населення, були залучені спонсори. 
Особливу увагу учасники групи приділяють вихованцям Ні-
жинського будинку-інтернату. Були проведені концерт до 
дня працівника соціальної сфери, аукціон зі збору коштів 
на підйомник, виконана колективна робота на виставку до 
дня людей з інвалідністю. Взяли участь разом з вихован-
цями у міській акції «Єднання» до Великодня, організовано 
та проведено свято до Дня захисту дітей, підготовлено до 
змагання з футболу команду вихованців, в результаті чого 
було зайняте друге місце у Міжнародній футбольній лізі для 
людей з обмеженими можливостями. Студенти - майбутні 
соціальні працівники оволодівали  технікою та інтерактив-
ною методикою форум-театру, проводили її з підлітками, 
які потребували допомоги (кер. Качалова Т.В.).  

Цього року  проведено 15 ювілейний турнір з інте-
лектуальних видів спорту «Що? Де? Коли?», в якому взя-
ли участь 15 команд факультету (орг. турніру  Лісовець 
О.В.). Студенти активно долучаються до різноманітних 
заходів, що проводяться в університеті і демонструють 
єдність та прагнення до перемоги. Талановиті студенти 
факультету були відзначені дипломами переможців у різ-

номанітних вокальних конкурсах “Світич відкриває та-
ланти”,  XII фестивалі-конкурсі виконавців народної пісні 
“Твої таланти, Деснянський краю!” (Онищенко О., Чечило 
А., Олабіна І., Медвідь С.,  Богомаз Т.). 

Огляд діяльності факультету психології та соціальної 
роботи дозволяє зазначити, що традиційні для факульте-
ту  заходи  характеризуються  різними формами роботи 
та спрямовуються  на активізацію у студентів мотивації 
на обрану професію, розвиток творчих здібностей.  Гума-
ністична орієнтація  проявляється в різних сферах жит-
тєдіяльності факультету – в навчально-методичній роботі, 
науковій, організаційній та виховній.  І всюди студент-
сько-викладацький  колектив намагається керуватися 
словами відомого філософа, що стали девізом факультету: 
“Шукаючи щастя іншому, знаходиш своє”. Ці слова ста-
ють своєрідним дороговказом до подальших досягнень, 
професійного та  особистісного зростання викладачів та 
студентів, створення гнучкої інноваційної освітньої сис-
теми, розвивального освітнього середовища.

Тимошенко О.А., декан факультету психології 
та соціальної роботи
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О рганічною частиною життя суспільства є освіта, 
яка відображає рівень його розвитку, супереч-

ності, проблеми. Професійна школа розвивається як час-
тина державної структури, а  її функції чітко визначені: 
соціалізація наступних поколінь, підготовка молоді до 
виконання соціальних ролей, що задаються суспільством; 
передача знань, умінь та навичок відповідно до подаль-
ших соціальних і професійних станів людини.

Провідна роль у формуванні особистості належить 
учителю, і в першу чергу, – вчителю початкових класів, 
адже саме він закладає фундаментальні основи духовнос-
ті, освіченості, культури та життєвого досвіду дитини. 

П’ять років тому в стінах Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя розпочала свою історію 
спеціальність «Початкова освіта». Тоді на перший курс 
молодого десятилітнього факультету психології та соці-
альної роботи було зараховано перші 12 студентів.

На даний час на факультеті упроваджено систему 
ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності «Почат-
кова освіта» від бакалавра до магістра на денну та заочну 
форми навчання. Також відбувається прийом на скоро-
чений термін навчання на базі педагогічного коледжу.

Зараз на спеціальності навчається 88 студентів-
«початківців»: 45 випускників загальноосвітніх шкіл, 17 
випускників педагогічного коледжу, а також 26 магістрів 
денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Ма-
гістр педагогічної освіти. Викладач педагогіки і методи-
ки початкової освіти, вчитель початкової школи».

Вагомий внесок у становлення, розвиток і утверджен-
ня спеціальності «Початкова освіта» зробили професор Є.І. 
Коваленко, доценти Л.О. Дубровська, Н.В. Білоусова, Т.В. 
Гордієнко, старший викладач 
В.Л. Дубровський.

Фахова підготовка сту-
дентів забезпечується сила-
ми колективу кафедри пе-
дагогіки. Професорсько-ви-
кладацький склад кафедри: 
Є.І. Коваленко, Т.М. Турчин, 
Н.В.Білоусова, Т.В., Гордієн-
ко, Л.О. Дубровська, В.Л. Ду-
бровський, І.І. Киричок, Ю.Г. 
Новгородська, С.І. Самаріна, 
О.В. Самойленко, М.О. Шев-
чук, О.С. Філоненко займаєть-
ся науковими дослідженнями, 
розробкою та вдосконаленням 
навчально-методичного забез-
печення, підготовкою навчаль-
них посібників, наукових та 
науково-методичних публіка-
цій з проблем початкової осві-
ти. За 5 років вийшло з друку 
10 навчальних посібників, 12 
методичних рекомендацій до 

навчальних дисциплін, які стали наочним і тим професій-
но-спрямованим компонентом, який викликає бажання 
серйозно займатись навчанням.

Головним завдання кафедри є якісна організація на-
вчально-виховної роботи, яка спрямована на оволодіння 
студентами міцними знаннями, уміннями, навичками, 
а також професійно важливими якостями, формування 
наукового світогляду, моральних і естетичних цінностей, 
гармонійний розвиток вчителя початкової школи.

Викладачі кафедри є організаторами й учасника-
ми українських та міжнародних наукових конференцій 
з проблем якісної підготовки фахівців, конкурентно-
спроможних в умовах сучасного ринку праці. У жовтні 
2016 року кафедрою педагогіки проведено Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Початкова освіта: іс-
торія, проблеми, перспективи», яка об’єднала викладачів 
університетів, коледжів, вчителів шкіл та студентів.

До науково-дослідницької роботи з проблем організації 
освітнього процесу в початкових класах, особистісно-орієн-
тованого навчання молодших школярів широко залучають-
ся студенти. Результатом такої роботи стало проведення І 
та ІІ студентських науково-практичних конференцій «По-
чаткова освіта: історія та сучасність», 2015 і 2016 р.р.

У квітні 2015 року на ІІ етапі Всеукраїнської олiмпiади 
з початкової освіти у Кіровограді наш унiверситет гiдно 
представили студентки Мусієнко М.В. (наукові керівни-
ки: доц. Л.О. Дубровська; доц. Н.В. Білоусова) та Мешко-
ва А.В. (наукові керівники: доц. Т.В. Гордієнко, ст. викл. 
В.Л. Дубровський). Мешкова Анна стала переможницею 
у номінації «Майстерність у конструюванні уроку».

У квiтні 2016 року у Кам`янець-Подiльському на ІІ ета-
пі Всеукраїнської олiмпiади з 
початкової освіти боролися за 
звання найкращих студентки 
Новiкова Яна (наукові керівни-
ки: доц. Т.В. Гордієнко, ст. викл. 
В.Л. Дубровський) та Єфимен-
ко Аня (наукові керівники: 
доц. Л.О. Дубровська; доц. Н.В. 
Білоусова). Дівчата перемо-
гли у номiнацiях «Педагогiчна 
майстернiсть» (Новiкова Яна) 
та «Кращий урок з математики» 
(Єфименко Аня).

Єфименко Аня стала пе-
реможницею ІІ етапу Всеу-
країнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт із 
природничих, технічних та 
гуманітарних наук в галузі 
«Початкова освіта» в номіна-
ції «За краще представлення 
інтердисциплінарних зв’язків 
дослідження» (науковий керів-
ник проф. Є.І. Коваленко), що 
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відповідають найактуальнішим запитам сучасного укра-
їнського суспільства.

Коло навчальних дисциплін, які викладаються май-
бутнім психологам, включає найрізноманітніші теми – 
від теоретико-методологічних до практично-орієнтова-
них підходів. 

Колектив кафедри загальної та практичної психоло-
гії – це спільнота висококваліфікованих фахівців. У 2017 
році двоє викладачів кафедри захистили кандидатські 
дисертації з психології, один викладач вступив до док-
торантури, що значно підвищило статус та науковий по-
тенціал кафедри. 

Очолює кафедру доктор психологічних наук, профе-
сор М.В. Папуча, автор психологічної теорії переживання 
та методологічних розвідок з проблем становлення вну-
трішнього світу людини, знаний в Україні та за її межами 
вчений, талановитий організатор та керівник. 

Спеціальність «Психологія» у Ніжинському держав-
ному університеті імені Миколи Гоголя окреслює перспек-
тиви та новації української держави, а її випускники за-
кладають основу людського капіталу майбутнього україн-
ського суспільства.

Наконечна М.М., доцент, канд.  псих. наук
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П рофесійна підготовка фахівців денної та за-
очної форм навчання ОКР «бакалавр», «ма-

гістр» за спеціальністю «Дошкільна освіта», здійснюєть-
ся на факультеті психології та соціальної роботи з 2002 
року, викладачами кафедри дошкільної освіти – випус-
кової кафедри в структурі факультету. Створена кафе-
дра у 2005 році з числа фахівців психолого-педагогічних 
кафедр університету, які мають відповідну фахову та 
науково-професійну підготовку, досвід роботи в галузі 
дошкільної освіти. 

Завідує кафедрою дошкільної освіти доктор психоло-
гічних наук, професор Кононко Олена Леонтіївна – автор 
Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 
та більш як 250 публікацій, серед яких монографії, на-
вчальні та навчально-методичні посібники.

Широка палітра науково-професійних інтересів викла-
дачів кафедри представлена у більш як трьохсот публіка-
цій: статтях навчальних та навчально-методичних посібни-
ках, монографіях, з яких двадцять – отримали Гриф МОН.

Здійснено одинадцять випусків фахівців з дошкіль-
ної освіти, що кількісно наближається до двох тисяч осіб.

Реалізація наукового потенціалу викладачів кафедри 
здійснюється в межах наукової проблеми кафедри – «Удо-
сконалення професійної підготовки фахівців дошкільного 
навчального закладу» через:

1) залучення викладачів кафедри до щорічних звіт-
них університетських, всеукраїнських та міжнародних 
науково-практичних конференцій;

2) опублікування у фахових періодичних виданнях та 
виданнях, що входять до науково метричних баз, статей ви-
кладачів, де висвітлено результати власної наукової роботи;

3) організацію на базі кафедри Всеукраїнських та 

Міжнародних науково-практичних конференцій, мето-
дичних семінарів, круглих столів;

4) підвищення рівня кваліфікації викладачів кафе-
дри через навчання в аспірантурі і докторантурі;

5) розширення та урізноманітнення форм взаємодії 
кафедри з іншими науково-дослідними установами та 
вищими навчальними закладами України та інших країн.

Ми впевнені, що започаткована колективом кафе-
дри справа підготовки конкурентоспроможних, високо-
професійних фахівців в галузі дошкільної освіти – спільна 
справа факультету, університету, вагома складова стра-
тегії розбудови Ніжинської вищої школи. 

Пихтіна Н. П., доцент, канд. педаг. наук

Ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â 
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проходив у Дрогобицькому педагогiчному унiверситетi 
iменi Iвана Франка в березні 2016 року.

До досягнень кафедри також можна віднести успіш-
ну підготовку та відмінний захист дипломних робіт сту-
дентами-випускниками: Білан Н.О., Мусієнко М.В. – на-
уковий керівник проф. Є.І. Коваленко, Висовень А.С. 
– науковий керівник доцент Л.О. Дубровська, Мешкова 
А.В. – науковий керівник доцент Т.В. Гордієнко.

Практична підготовка фахівців здійснюється у тіс-
ній співпраці викладачів кафедри з працівниками місь-
кого управління освіти, загальноосвітніх навчальних за-
кладів міста та області. Доценти кафедри педагогіки  бе-
руть участь у засіданнях педагогічних рад, методичних 
об’єднань закладів освіти,  виступають із науковими до-
повідями на методичних семінарах. Суттєву допомогу сту-
дентам надає відділ практики університету на чолі з її ком-
петентним керівником – канд. пед. наук О.С.Філоненко.

Партнерська взаємодія між викладачами кафедри 
педагогіки, вчителями початкової школи та студентами 
під час проходження практики дозволяє піднести на но-
вий науково-методичний рівень підготовку майбутніх 
учителів до самостійної професійної діяльності.

Необхідною умовою успішної діяльності студентів є 
засвоєння нових правил життя та навчання у вищому на-
вчальному закладі, які забезпечують внутрішній комфорт 
та знижують можливість конфлікту з оточуючим серед-
овищем. Ці аспекти є основою діяльності виховної роботи 
кафедри загалом та кураторів-викладачів кафедри зокре-
ма: Н.В. Білоусової, Т.В. Гордієнко, Н.М. Демченко, Л.О. Ду-
бровської, В.Л. Дубровського, М.О. Шевчук, О.С. Філоненко. 
Діяльність кураторів спрямована на здобуття молодою лю-
диною соціального досвіду поведінки, формування націо-
нальної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток 

індивідуальних якостей вчителя початкової школи. Магі-
странтки Мешкова Анна, Дорош Аліна та студентки Ков-
тонюк Юлія, Сергієнко Наталія, Петрик Мар’яна, Петрик 
Ірина, Козачок Ярина, Яременко Інна, Єфименко Анна, 
Новикова Яна, Дешко Ольга, Ходосенко Ірина, Долгорук 
Олеся, Колесник Дарія, Олабіна Ірина, Насилівська Ірина, 
Тестова Ірина, Ярешко Вероніка, Рябчун Ярослава, Бутенко 
Світлана, Котельницька Євгенія, Потапенко Ірина, Прима-
ченко Катерина, Кононенко Вікторія беруть активну участь 
у факультетських та загальноуніверситетських заходах, во-
лонтерській роботі, є активними членами студентського са-
моврядування. Силами студентів під керівництвом викла-
дачів кафедри педагогіки проводяться різні виховні заходи 
та майстер-класи для школярів міста. З метою залучення 
наших студентів до світу прекрасного організовуються ко-
лективні відвідування музеїв, виставок, довкілля з пізна-
вальною метою не лише в місті Ніжині,  а й за його межами.

Наша дружня родина «початківці» на наступний рік 
буде святкувати свій перший дитячий ювілей «5 років», а 
тому хочеться щиро подякувати всім тим, хто стояв у ви-
токів спеціальності, сприяв її становленню:  ректору уні-
верситету О.Г.Самойленку, проректору з науково-педаго-
гічної роботи, першому проректору, професору О.Д.Бойку, 
проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
професору О.В.Мельничуку, кандидату педагогічних наук, 
доценту А.М.Конончук, методисту центру забезпечення 
якості освіти, акредитації та ліцензування освітньої ді-
яльності І.Г.Желібі, фахівцю відділу Ю.О.Бицькій. Також 
хочеться побажати нам випускників, які продовжувати-
муть і примножуватимуть фахову, духовну, інтелектуаль-
ну спадщину в науковій та освітянській сферах діяльності.

Надія Білоусова, Тетяна Гордієнко, 
Олена Філоненко


