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НА ЧАСІНА ЧАСІ

Þíàêè òà ä³â÷àòà, 
ÿê³ çì³íþþòü Óêðà¿íó òà ñâ³ò

У Міжнародний день студента Президент Укра-
їни (1994–2005 рр.) Леонід Кучма вручив стипендії 
студентам Київського національного авіаційного Уні-
верситету, Ніжинського державного університету ім. 
Миколи Гоголя та Чернігівського національного техно-
логічного університету. 

Фонд щороку присуджує іменні стипендії сту-
дентам, які цікавляться точними науками і техніч-
ними спеціальностями, а в майбутньому бачать себе 
винахідниками, науковцями, конструкторами, ін-
женерами. Хто саме матиме цю премію – визначає 
професорсько-викладацький склад навчальних за-
кладів. Викладачі враховують усі складові – успіхи 
у навчанні, здобутки в науково-дослідницькій робо-
ті, активну громадянську позицію. Серед студентів 
Гоголівського вишу іменні стипендії отримали на-
ступні студенти: Владислав Лях – студент історико-
юридичного факультету спеціальності «Політологія»; 
Ярослав Йотка – магістрант факультету культури 

і мистецтв, спеціальність – «Музичне мистецтво»; 
Святослав Мисаковець – студент навчально-науко-
вого інституту точних наук та економіки, напрям 
підготовки – «Інформатика»; Ірина Козій – студентка 
факультету психології та соціальної роботи, спеці-
альність «Психологія»; Оксана Романенко – студент-
ка факультету іноземних мов, напрям підготовки – 
«Філологія».

Днем раніше у малому залі міськвиконкому від-
булися урочистості з нагоди Міжнародного Дня 
студента. Відмінникам та переможцям наукових 
і творчих конкурсів, лідерам студентського руху і 
спортсменам заступник міського голови Ігор Алєк-
сєєнко та начальник управління культури та туриз-
му Тетяна Бассак вручили грамоти та пам’ятні ка-
лендарі. Долучилась до вітань і помічник народного 
депутата України Олександра Кодоли Тамара Стра-
тілат. Вона зачитала привітальний лист від депута-
та та вручила подяки.

Вельмишановні пані та панове!
Дорогі студенти Гоголівського вишу!

Сердечно вітаю вас із Міжнародним Днем студентів!
Студентські роки - це час, сповнений юнацькими надіями та роман-

тичними мріями, новими знаннями, цікавими захопленнями й актив-
ним веселим життям.

Від душі бажаю креативних ідей, творчого натхнення, невтомного 
ентузіазму, високих цілей, доброї вдачі, впевненого просування до мрій, 
особистих перемог, людського щастя, справжнього кохання і блискучих 
перспектив на горизонті життя!

З глибокою повагою, ректор університету
Олександр Самойленко
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Щ ороку 9 листопада наша рідна ненька Укра-
їна відзначає День української писемності 

та мови. За православним календарем — це день вша-
нування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця – по-
слідовника творців слов'янської писемності Кирила і 
Мефодія. Цього року ми відзначали це свято ювілейний 
двадцятий раз, адже засноване було воно у 1997 році, 
про що був виданий відповідний указ Президента. 

За ці роки вже склалися певні традиції вшанування 
рідної мови: це і покладання квітів до пам’ятника Не-
сторові-літописцю, і відзначення популяризаторів укра-
їнського слова, і старт Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені Петра Яцика, а також написання 
Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Наш виш також традиційно відзначає це свя-
то. Цього року студенти, викладачі та співробітники 
приєднались до написання радіо диктанту. Диктант 
відбувся за підтримки кафедри української мови, 
деканату філологічного факультету, соціально-гума-
нітарного відділу та студради університету. Захід 
пройшов у 212 аудиторії старого корпусу і зібрав 
усіх небайдужих до рідної мови, усіх, хто любить 
свою мову, Диктант не має на меті перевірку гра-
мотності, а задуманий як своєрідний флешмоб – ак-
ція єднання навколо мови.

Святкування також проходили й у читальному 
залі №3 бібліотеки, де до Дня писемності та мови біблі-
отекарі підготували виставку під назвою "Мово моя, 
Українська – мово моя, материнська!", де студенти 
мали змогу ознайомитися з різноманіттям видань про 
рідну мову.

День української писемності та мови має велике 
значення. У всьому світі відомо, що державна мова є 
універсальною формою об’єднання людей в одне ціле, 
в одну націю. Вітаємо усіх зі святом, любіть рідну мову 
та бережіть її красу і самобутність!

Анна Лебедєва
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День української писемності та мовиДень української писемності та мови

«Ãåðî¿ íå âìèðàþòü… Ïðîñòî éäóòü»
20 листопада 2017 року в бібліотеці Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя відбулася 
зустріч з учасниками подій на київському Євромайдані 
2013-2014 рр., воїнами АТО, активістами капеланської 
служби ЗСУ та волонтерами. Захід під назвою «Герої не 
вмирають… Просто йдуть» був ініційований співробіт-
никами відділу обслуговування бібліотеки та приуроче-
ний до Дня Гідності та Свободи. Напередодні свята, яке 
вже четвертий рік поспіль відзначають в Україні 21 лис-
топада, в читальному залі нового корпусу університету 
зібралися студенти, викладачі та гості нашого навчаль-
ного закладу. Хвилююча зустріч швидко перетворилася 
на щиру розмову, під час якої присутні поділилися свої-
ми спогадами та думками. Затамувавши подих присут-
ні слухали виступи активних учасників подій Революції 
Гідності професора кафедри географії НДУ Валентини 
Смаль, відомого ніжинського журналіста та фотохудож-
ника Ігоря Волосянкіна, доцента кафедри соціальної 
педагогіки НДУ Світлани Борисюк, учасників бойових 
дій на Сході України професора кафедри історії, стар-
шого лейтенанта 1-ої окремої танкової бригади Євгена 
Луняка, бійців 41-го батальйону Валентина Шкарупи та 
Станіслава Прощенка, військового капелана та активіс-
та волонтерського руху протоієрея УПЦ КП о. Сергія Че-
чина, директора бібліотеки НДУ Олександра Морозова… 
Натхненно та емоційно пролунали патріотичні авторські 
поезії у виконанні ніжинської поетеси Ірини Васильків-
ської. Присутні хвилиною мовчання вшанували світлу 
пам’ять героїв «Небесної Сотні» та загиблих під час бо-
йових дій з російськими окупантами та проросійськими 
сепаратистами на Сході України...

Учасники зустрічі зійшлися в думці, що Революція 
Гідності стала ключовою подією, яка змінила не тіль-
ки життя багатьох українців, але й історію нашої дер-
жави. Українці зреклися нав’язуваного проросійськи-
ми силами становища пригнобленої околиці у складі 
штучно реанімованої путінським режимом деспотич-
ної імперії азіатського типу, зробили свій цивілізацій-
ний вибір на користь європейського вектора розвитку 
нашої держави.

На завершення зустрічі, ведуча та господиня чи-
тального залу, головний бібліотекар Світлана Онищен-
ко запросила присутніх переглянути виставку автор-
ських фотографій, знятих під час драматичних подій 
на Майдані та відвідання зони АТО, яку люб’язно на-
дав для демонстрації з нагоди Дня Гідності та Свободи 
добре знаний не тільки у Ніжині фотомитець та жур-
наліст Ігор Волосянкін.

Влас. кор.
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Ëåêö³¿ ïðîôåñîðà ÍÄÓ Âàëåíòèíè Âîëîäèìèð³âíè Ñìàëü 
â Óí³âåðñèòåò³ Ìàÿì³ (ÑØÀ)

П рофесор кафедри географії Валентина 
Смаль повернулась із закордонного від-

рядження, в якому перебувала на запрошення ка-
федри географії та Центру пострадянських дослі-
джень (Havighurst Center) Університету Маямі (Miami 
University), що в місті Оксфорд штату Огайо США.

Валентина Володимирівна не вперше відвідувала 
цей університет. Як стипендіат Програми академіч-
них обмінів імені Фулбрайта у 2008/2009 навчально-
му році вона проходила в Університеті Маямі наукове 
стажування. Згодом два роки поспіль організовувала 
перебування американських студентів, які прибули з 
Оксфорда до України за програмою «Навчання за кор-
доном» («Study abroad»). Програма перебування перед-
бачала і відвідання НДУ імені Миколи Гоголя.

Нинішній візит до США був пов’язаний із читан-
ням серії лекцій для студентів та викладачів Універ-
ситету Маямі. Тематика лекцій стосувалась україн-
сько-російських відносин, російської гібридної війни 
в Україні, формування української національної іден-
тичності, місця України у світовому геополітичному 
просторі. Лекції були прочитані для студентів  в рам-
ках таких курсів як «Міжнародні відносини», «Куль-

турна антропологія»,  «Глобальні сили та локальна різ-
номанітність».

Окрім того, з ініціативи Центру пострадянських 
досліджень лекція на тему «Російська гібридна війна в 
Україні»  була прочитана для всіх охочих, інформація 
про що була поширена в Університеті.

Барановський Микола Олександрович,
професор кафедри географії

28 листопада у Блакитній залі Гоголівського корпу-
су відбулася зустріч студентів університету з доктором 
економічних наук, професором, академіком Національ-
ної академії аграрних наук, заслуженим діячем науки 
та техніки України Павлом Івановичем Гайдуцьким.

НОВИНИ НАУКИНОВИНИ НАУКИ
Ç ïîãëÿäîì ó ìàéáóòíº

Академік П. Гайдуцький – відомий у Європі еконо-
міст і політичний діяч. У минулому він обіймав низку 
високих державних посад. Був Головою Держкомзему 
України (1995), Міністром сільського господарства і 
продовольства нашої держави (1996), заступником з 
економічної політики Голови Адміністрації Президен-
та України (1997–2005). З 2009 року – директор Інсти-
туту стратегічної оцінки. Нагороджений орденом «За 
заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів.

Відомий вчений, автор понад 50 наукових моногра-
фій, презентував у Ніжині свою нову книгу «НЕЗабуті 
реформи в Україні. 1991–2017». Це вагомий аналітичний 
доробок вченого, вміщений на 852 сторінках, у якому він 
аналізує проведення економічних, політичних і соціаль-
них реформ в Україні за означений період. Книга вида-
на Благодійною організацією «Інститут стратегічних оці-
нок» за сприяння Президентського фонду Леоніда Кучми 
«Україна» у столичному видавництві «ДКС-центр».

Після годинного виступу академік відповів на чис-
ленні запитання присутніх . Його економічні прогнози 
були реалістичними та задовольнили запити студентів. 
На зустрічі були присутні: ректор НДУ, доцент Самойлен-
ко О.Г., декани філологічного та історико-юридичного 
факультетів доценти Забарний О.В. та Мартиненко В.В.

Влас. кор.  

ВІТАЄМОВІТАЄМО
Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 "Про державні стипендії для 

видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформа-
ційної сфери" (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 
та від 7 травня 2015 року № 256) призначено строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Коваленко Євгенії Іванівні – кандидатові педа-
гогічних наук, професору; Самойленку Григорію Васильовичу – докторові філологічних наук, професору, 
заслуженому діячеві науки і техніки України

Вітаємо Вас, шановні колеги, та зичимо міцного здоров’я та творчого натхнення!
Ректорат університету
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ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

Вже другу осінь поспіль історико-юридичний фа-
культет Ніжинського університету зустрічає у своїх 
стінах студентів та молодих науковців з Польщі. Цьо-
го року до Ніжина завітала ціла студентська група на 
чолі з двома викладачами з Педагогічного університе-
ту Кракова, щоб взяти участь у масштабному науково-
просвітницькому заході – ІІ міжнародній конференції 
«Європейська інтеграція: історичний досвід та полі-
тичні перспективи».

Україно-польська н аукова подія стала результа-
том продовження ефективної співпраці Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, викон-
кому Ніжинської міської ради та Педагогічного уні-
верситету в Кракові. Попередня спільна ініціатива – 
Міжнародна літня школа «Виклики для сучасної де-
мократії: українське та польське бачення» була вдало 
реалізована 24 серпня – 3 вересня 2017 року та про-
демонструвала неабиякий інтерес української та поль-
ської молоді до проблем демократії. 

Непересічну цікавість до незвичного наукового зі-
брання виявила і вітчизняна молодь. Зокрема студен-
ти історики та політологи з Києва, Харкова, Тернопо-
ля, Острога та багатьох інших університетських міст. 
Молоді уми України та Польщі протягом двох днів ро-
боти науково-практичного заходу ділилися власними 
поглядами на євроінтеграційний шлях України, дис-
кутували, а також взяли участь у круглому столі за 
участі міського голови Ніжина Анатолія Лінника. 

- Одним з пріоритетів нашої конференції, – го-
ворить викладачка Юлія Кузьменко, натхненниця та 
співорганізатор заходу, – було також вироблення у 
молоді «імунітету» до політичних маніпуляцій довкола 
українсько-польського минулого, які останнім часом 

Äðóæíÿ áåñ³äà ïðî ³íòåãðàö³þ ó Í³æèí³…

стають на заваді зміцненню добросусідських відносин 
між державами. Ми щиро переконані, що саме співп-
раця молоді двох країн у освітній та науковій сферах 
має стати запорукою порозуміння та дружніх відно-
син між обома націями. 

- Цьогорічна конференція скоріше нагадувала 
не якийсь там надто серйозний захід, а дружню бе-
сіду про інтеграцію, – усміхається студентка-учас-
ниця Ольга Дученко. – Ми добре роззнайомилися з 
польською делегацією і навіть не відчували мовного 
бар’єру, навпаки зрозуміли, що в ЄС ми маємо добрих 
друзів, котрі нас підтримують. Польським гостям на 
Чернігівщині дуже сподобалося, тому вони обіцяли по-
вернутися ще не раз і запрошували на гостину до себе.

Михайло Ломоносов, магістрант 
історико-юридичного факультету

VI Всеукраїнський студентський турнір з історії
7–9 листопада 2017 р. на базі історико-філософ-

ського факультету Київського університету імені Бо-
риса Грінченка було проведено VІ Всеукраїнський 
студентський турнір з історії, участь у якому взяло 
44 команди із 16 областей України.

Команда студентів історико-юридичного фа-
культету Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя посіла ІІІ місце. До її складу входили 
студенти магістратури ІІ року навчання – Володимир 
Баров і Анна Донець та студентка-магістрантка І року 
навчання – Ольга Моціяка.

Значну організаційну підтримку надали ректор 
Ніжинського державного університету імені Мико-
ли Гоголя О.Г. Самойленко та декан історико-юри-
дичного факультету В.В. Мартиненко. У підготовці 

до турніру допомагали викладачі факультету Є.М. Луняк, С. А. Лепявко, Є. М. Страшко, П.П. Моціяка та 
Ю.В. Кузьменко.

Учасники турніру отримали неймовірні емоції та незабутні враження від дводенних інтелектуальних 
дискусій.

Анна Донець, студентка магістратури
 ІІ року навчання

історико-юридичного факультету
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14 листопада 2017 року на факультеті психології  
та соціальної роботи відбулась III студентська науко-
во-практична  конференція, присвячена 15-річчю фа-
культету психології та соціальної роботи «ПОЧАТКОВА 
ОСВІТА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ», організована ка-
федрою педагогіки.

З вітальним словом виступили Тимошенко О.А., 
декан факультету психології та соціальної роботи, кан-
дидат психологічних наук, доцент кафедри загальної 
та практичної психології; Дубровська Л.О., кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки. Творчі 
звіти представили магістранти першого року навчан-
ня: Пащенко Олена Анатоліївна, магістр групи ПОмз – 
1 факультету психології та соціальної роботи з темою: 
«Інтегровані та бінарні уроки в початковій школі»; 
Дудка Світлана Миколаївна, магістр групи ПОмз – 1 
факультету психології та соціальної роботи з темою: 
«Упровадження інноваційних технологій в освітній 
процес у початковій школі»; Іщенко Надія Вікторівна,  
магістр групи ПОмз – 1 факультету психології та со-
ціальної роботи з темою: «Режимні моменти в ГПД в 
сучасній  початковій школі».

Студенти мали змогу побачити застосування тео-
ретичних знань на практиці, поставити питання до-
повідачам, обмінятися враженнями.              

Надія Білоусова, доцент кафедри педагогіки

Êðàùèé ÷èòà÷ 2017 ðîêó

К ниги із давніх часів були джерелом му-
дрості. І хоча зараз ми живемо у світі, 

де щоб дізнатися будь-яку інформацію, широко ви-
користовується Інтернет, та все ж книги не втратили 
своєї актуальності й донині. І доказом цього є відзна-
чення читачів бібліотеки у номінації «Кращий читач 
2017 року», яка вперше пройшла в бібліотеці Ніжин-
ського державного університету  імені Миколи Гоголя

17 листопада 2017 року  на студентському абоне-
менті  бібліотеки відбулося нагородження переможців.

Ними стали:
Піщулін Дмитро Сергійович – магістр факуль-

тету соціальної роботи і психології;
Губський Степан Анатолійович – студент 4 

курсу природничо-географічного факультету;
Топоріна Марія Валеріївна – студентка 3 курсу 

фізико-математичного факультету;
Дудка  Юлія Анатоліївна – студентка 4 курсу  

історико-юридичного факультету;
Ломоносов Михайло Володимирович – магістр  іс-

торико-юридичного факультету;
Донська Дар’я Павлівна – сту-

дентка 4 курсу філологічного фа-
культету;

Драбинога Ірина Анатоліїв-
на – студентка 4 курсу філологічного 
факультету;

Іванчук Дмитро Володимиро-
вич – студент 3 курсу факультету 
іноземних мов. 

Всі переможці отримали грамо-
ти та подарунки. Ми  дуже раді, що у 
нас є такі талановиті, перевірені часом 
друзі. Гостей цієї приємної  події при-
вітав директор бібліотеки Олександр 
Морозов та працівники відділу Ніна 
Ваврик, Ірина Мазун, Юлія Рожок. 
Вони подякували читачам за відда-
ність бібліотеці, любов до книги і чи-
тання, дбайливе ставлення до книжок 
та активне відвідування бібліотеки, 
адже без читачів нема і бібліотеки. 

Тож вітаємо переможців!
Із сайту бібліотеки 
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2017 – рік Японії 2017 – рік Японії 
в Українів Україні

С онячною країною Японією 23 листопада по-
дорожували студенти Ніжинського держав-

ного університету імені Миколи Гоголя. Захід відбувся 
в рамках оголошеного у 2017-му року Японії, а також 
року розвитку туризму в Україні. Організаторами 
його стали бібліотека університету, факультет інозем-
них мов та соціально-гуманітарний відділ.

Інтерес до Японії в усьому світі величезний. Вра-
жаючі досягнення цієї країни, особливо в економіці, 
загальновідомі та привертають до себе пильну увагу, 
викликають змішані почуття: від подиву і захоплення 
до заздрості й побоювання. Усі, хто хоч раз побував 
у Японії, стверджують, що нічого подібного вони не 
бачили в жодній іншій країні світу. І, напевно, справа 
не тільки в її багатій і древній спадщині, але і в тому, 
що сама по собі Японія – це величезний музей. І в цьо-
му переконалися всі, хто завітав на свято-подорож 
«Країна вранішнього сонця».

Чарівні ведучі, студенти 1 курсу факультету іно-
земних мов Степаненко Катерина та Храпата Дарина 
розповіли  цікаві факти про Японію, ознайомили гос-
тей зі звичаями та традиціями японців, з їх досягнен-
нями в економіці, промисловості та політиці.

Самобутньою, екзотичною розповіддю про хри-
зантему – національний символ Японії, продовжили  
розмову магістри факультету психології та соціаль-
ної роботи Кривченко Тетяна, Жорова Вікторія та 
магістр природничо-географічного факультету  Гор-
нов Дмитро.

Широко відомо, що чаювання  японців – не бу-
денна справа. Чайна церемонія – це таїнство, до якого 
особливо готувалися і проводили його в шанобливій 
урочистій обстановці. Незабутні приємні враження 
залишила в учасників автентична чайна церемонія, 
яку провели працівники студентського абонемента 
Ваврик Ніна, Рожок Юлія та Мазун Ірина. Здається, 
що завдяки дівчатам та чарівній японській музиці,  
на деякий час ми відпочили від метушні, і дійсно від-
чули взаємозв’язок усього існуючого у Всесвіті й своє 
єднання з Цілим Світом

Цікаву розгорнуту інформацію про історію цієї 
країни підготувала студентка 3 курсу історико-юри-
дичного факультету Дендак Ангеліна.

У формі цікавої гри «Говоримо японською» нама-
галися розмовляти  студенти разом із заступником де-
кана з  виховної роботи Благініною Світланою.

Разом із провідним фахівцем музейного комплек-
су Парубець Анною отримали дійсне задоволення від 
подорожі  Японією, її багатовіковою культурою, старо-
давніми традиціями, системою виховання, адже Япо-
нія славиться звичаями і традиціями, відмінними від 
уявлень європейців.

З виставкою літератури «Японія: традиція та су-
часність» незвично та емоційно знайомила бібліотекар 
студентського абонемента Рожок Юлія. Саме вона 
довела до присутніх, що сучасну японську літерату-
ру неможливо зрозуміти, можна лише відчути. І – за-
хопитися – раз і назавжди. Проте – жодного випадку 
байдужості.

Цікаво було дізнатися і про найпопулярнішу стра-
ву японської кухні – суші. Тож сушист торгової точ-
ки «Суші-експрес», магістранта факультету соціальної 
роботи та психології Котяш Яна провела справжній 
майстер-клас з приготування суші з інтерпретацією 
до нашої країни.

Вважається, що паперовий журавлик приносить 
щастя. Тож  наприкінці подорожі, всім учасникам за-
ходу були подаровані паперові журавлики щастя як 
символ миру та пам’яті.

Сподіваємося, що яскрава віртуальна подорож  
«Японія – країна Вранішнього Сонця», багато цікавих 
розповідей, японські філософські загадки, неперевер-
шена поезія  та  музика нікого не залишила байдужим 
у цей вечір. І хоч це знайомство було умовним, симво-
лічним, але в ньому були справжні сходинки, що вели 
до вміння творчо мислити, аналізувати нові знання, 
формувати особисту думку. Маємо надію, що  нам 
вдалося хоча б на коротку мить поринути у чарівний 
світ неповторної “Країни вранішнього сонця”.

Галина Осіпова, зав відділу 
обслуговування бібліотеки
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«  Усе геніальне – просто»… Філософію цієї відомої 
фрази спробували підтвердити наші студенти на грі 
КВН «Нумо, першокурснику». Стало традицією цей за-
хід проводити в університеті саме напередодні міжна-
родного Дня студента. Свято пройшло як завжди на 
«ура» – повний зал студентів, викладачів, гарний на-
стрій, чудові першокурсники!

Радували виступами 7 команд: «Гоголь в пальто» - 
команда навчально-наукового інституту точних наук та 
економіки; «ІТД» – філологічний факультет; «Це фіаско, 
братан» – факультет психології та соціальної роботи; «Кри-
хітки» – команда факультету культури та мистецтв; «Язич-
ники» – студенти факультету іноземних мов; «На плюсі» – 
команда природничо-географічного факультету та ко-
манда «Хрещена Русь» - історико-юридичного факультету.

Потрібно відмітити, що команди-першокурсники 
в своїй більшості дуже гарно підготувалися: продумані 
костюми, вихід, музика, відео, жарти. Приємно спосте-
рігати, як хвилювалися за своїх «підопічних» студенти 
старших курсів, що допомагали у підготовці. Насправ-
ді, це свідчить про єднання факультетів і в цілому єд-
нання студентів університету, як одного цілого. Дуже 
часто зі сцени звучало слово «сім’я» і це свідчить про те, 
що першокурсники відчувають себе частиною універ-
ситетської родини.

Важко судити було конкурси і членам журі, до 
складу якого увійшли: Семенок Євген- капітан коман-
ди «2х2» агротехнічного інституту, Стребкова Ірина – 
учасник загальноуніверситетської команди «Ого-го», 
Лєйбєров Олексій – голова профкому працівників, Па-
рубець Анна – директор Музейного комплексу Ніжин-
ського державного університету імені Миколи Гоголя та 
голова журі – Скороход Віталіна – начальник соціально-

гуманітарного відділу. Професійно працював і ведучий 
заходу, провідний фахівець соціально-гуманітарного 
відділу Іванюк Сергій, на якого було покладено прове-
дення редактури, і це дало свій позитивний результат.

Уже другий рік поспіль радує своїм виступом і ко-
манда викладачів та співробітників НДУ «Ласковый 
май». Учасники команди своїм виступом підтримують 
студентів-першокурсників та говорять про наслідуван-
ня гри КВН, яка має давні традиції у нашому універ-
ситеті.

Свідчить про високий рівень підготовки і результа-
ти гри: перше місце розділило три команди: філологіч-
ного, природничо-географічного, факультету культури 
та мистецтв; друге місце – команди факультету психо-
логії та соціальної роботи і факультету іноземних мов, 
третє – команда історико-юридичного факультету і чет-
верте – команда навчально-наукового інституту точних 
наук та економіки.

За традицією ректор університету Самойленко 
Олександр вручив кубок переможцям, а також на цьо-
му святі нагородив почесними грамотами кращих сту-
дентів університету. Він відмітив, що гра КВН «Нумо, 
першокурснику» – це посвята першокурсників у сту-
денти і відзначив студентів, котрі на його погляд були 
кращими на сцені.

Наостанок, в цей день ми щиро вітаємо студентів 
усіх поколінь і з почуттям глибокої вдячності згадує-
мо всіх своїх наставників, які відкрили для нас Храм 
Наук. Бажаємо нашим студентам продовжувати кращі 
традиції студентства НДУ імені Миколи Гоголя і внести 
свій вклад в розвиток нашої країни!

Віталіна Скороход, начальник 
соціально-гуманітарного відділу

Íóìî, ïåðøîêóðñíèêó 2017
У
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

Н а це інтерв’ю я чекала з хвилюванням. Ми 
з Аліною люди схожої долі, адже обидві ро-

дом з Чернігова та обидві закінчили загальноосвітню 
школу №27. Тому з перших хвилин нашої зустрічі між 
нами склалась довірлива атмосфера. 

- Аліно, вітаю тебе з обранням на посаду голови 
студентської ради університету. 

- Дякую, дуже приємно!
- Звідки ти родом? Проведи наших читачів шляха-

ми твого дитинства.
- Народилась я в Чернігові, навчалась у загально-

освітній школі №27, окрім цього, з дитинства прояви-
ла хист до танців, який підтримали мої батьки та від-
дали мене у народний художній колектив Театр танцю 
«Слов’яни». Після закінчення школи я вирішала вступити 
у славетний Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя, чому я дуже рада та зовсім не шкодую. 

- Розкажи, чому ти обрала для навчання саме і 
факультет іноземних мов.

- З дитинства дуже захоплювалась вивченням іно-
земних мов та роботою з дітьми, крім цього, батьки та 
більшість знайомих рекомендували мені саме цей уні-
верситет, який відомий гарною підготовкою вчителів 
англійської мови.

- З якими ідеями та інноваціями ти прийшла на 
посаду голови студради?

- Перш за все, хотілося б створити студентські нау-
кові товариства, а разом з ними організовувати наукові 
конференції та цікаві тренінги для наших студентів. Та-
кож є ідея проведення масової благодійної акції «Здай 
папір – посади дерево», спрямована на озеленення на-
вколишнього середовища та низка інших заходів, спря-
мована на всебічний розвиток нашого студентства.

- Аліно, розкажи, будь ласка, про сьогоднішню студ-
раду. Чим вона відрізняється від студради вчорашньої?

- Ми прислухаємось до думки студентства нашого 
університету, що його турбує, що воно б хотіло зміни-
ти. Кожен зі студради знає свої обов’язки та функції. 
Ми – один організм, тому без однієї людини вся систе-
ма вийде з ладу.

- Всі зараз говорять про тісну співпрацю між ад-
міністрацією вишу, профкомом студентів та студ-
радою. Що ти про це скажеш?

- На даний момент, всі ці три органи тісно спів-
працюють між собою. Наприклад, всі знають, що у 
минулому навчальному році профком студентів та 
студентська рада взагалі не співпрацювали, на даний 
момент ми з головою профкому студентів Сергієм Іва-
нюком докладаємо максимум зусиль для того, щоб на-
шим студентам булу комфортно і вони знали, до кого 
вони можуть звернутися за допомогою. Більш того, 
ми залучаємось підтримкою адміністрації вишу, яка 

завжди підтримає 
наші нові ідеї.

- Які питан-
ня перебувають у 
компетенції сту-
дентського само-
врядування?

- Захист і від-
стоювання прав 
студентів; органі-
зація навчального 
та наукового про-
цесу (створення 
наукових това-
риств, студент-
ських конферен-
цій); організація 
дозвілля студентів 
(КВН, дискотеки, 
благодійні вечо-
ри, ярмарки та 
інше); організація 
представництва студентських інтересів та ведення 
переговорів з адміністрацією університету; контр-
оль у житлово-побутовому процесі (організація сту-
дентських рад гуртожитків, координування процесу 
заселення та виселення студентів; поліпшення умов 
проживання) та популяризація новин студради та уні-
верситету. 

- Як ти думаєш, що треба зробити для підняття 
престижу університету в освітньому середовищі?

- На мою думку, наш університет та наші студенти 
повинні брати більш активну участь у різних конфе-
ренціях, лекціях, тренінгах та конкурсах, тому що ми 
маємо все для того, щоб про нас знали та говорили.

- Як ти встигаєш поєднувати активне  студент-
ське життя із навчанням?

- Чесно кажучи, це дуже важко робити, але кожен 
день відкривається друге дихання і бажання працю-
вати не тільки для себе, але й заради студентства.

- В яких проектах за період навчання ти брала 
участь?

- «Вечір пам’яті Кузьми Скрябіна», «День української 
писемності та мови», перемога у регіональному етапі 
«Кращий студент України», виступи в університетській 
театральній студії «Ганц Кюхельгартен», виступи у грі 
КВН за збірну команду факультету іноземних мов «Всі в 
зборі» та збірну команду університету «Дуракам закон не 
писан», один із організаторів творчого проекту «naStile».

- Охарактеризуй себе у трьох словах.
- Активна. Творча. Позитивна
- Що ти можеш побажати студентам, які чита-

ють це інтерв’ю?
- Ніколи не забувайте мріяти, але щоб ваші мрії 

ставали реальністю – наполегливо працюйте!
- Дякую тобі за інтерв’ю.

Розмову вела Анна Лебедєва
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