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НА ЧАСІНА ЧАСІ
З РОКОМ ЖОВТОГО ПСА!
Очікуючи на студентів з Китаю, ми все часті-

ше звертаємо свій погляд на Схід… Що прине-
се рік 2018 для Гоголівського вишу, окрім акредитації 
та ліцензування низки спеціальностей? Заглянемо 
до східного календаря: 2018 – рік жовтої Собаки.

Рік гармонії, стабільності й умиротворін-
ня. Кращий час для реалізації великих планів, 
відкриття нової справи. Собака – вірний друг 
людини. Він не любить лінощів, порожніх обі-

цянок. Тому якщо ви людина чесна, ініціативна 
та працьовита – не бійтеся: для вас рік обіцяє бути

                              щасливим.

×è çíàºòå âè ùî:
У 2018 році виповнюється 370 років (1648) з часу 

утворення Ніжинського, Чернігівського, Прилуцького, 
Сосницького, Борзнянського полків – військових та ад-
міністративно-територіальних одиниць дер жави Богда-
на Хмельницького.

140 років тому (1868) Ніжин став залізничним 
вузлом. Споруджено Ніжинський залізничний вокзал.

135 років тому (1883) відбулося переселення се-
лян Чернігівської губернії у Південно-Уссурійський 
край. Там навіть утворилося селище Ніжин.

100 років тому (1918) на станції Крути побли-
зу Ніжина стався нерівний бій між 
добровольчими підрозділами Цен-
тральної Ради УНР і більшовицькими 
військами.

85 років тому (1933) заснова-
но Ніжинський академічний укра-
їнський драматичний театр імені 
М. Коцюбинського.
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СіченьСічень
185 років тому народився Федір Іванович Леонто-

вич (1833-1911) – історик права, професор, ректор Ім-
ператорського університету (нині Одеський національ-
ний університет ім. І.І. Мечникова). Вихованець Ніжин-
ської гімназії та Юридичного Ліцею князя Безбородька.

120 років тому у с. Вертіївка Ніжинського ра-
йону народився Ананій Дмитрович Лебідь (1898-
1937) – літ ературознавець, співробітник ВУАН, до-
слідник творчості М.Коцюбинського. Жертва сталін-
ських репресій.

70 років тому народився Євген Михайлович Кріп 
(1948-2016) – художник-монументаліст із Чернігова, 
член Спілки художників України. У 1984-1986 роках 
він розписував Гоголівську аудиторію у Ніжинському 
державному педагогічному інституті імені М. Гоголя.

ЛютийЛютий
125 років тому у Ніжині народився Дмитро Якимович Грудина (1893-1937) – український політик, історик 

театру, письменник, актор. Член Української Центральної Ради. Вихованець і партнер М. Заньковецької. Жерт-
ва сталінських репресій.

55 років від дня народження Костянтина Вілійовича Москальця (1963) – українського поета, прозаїка, 
перекладача, літературознавця, музиканта, Шевченківського лауреата. 

БерезеньБерезень
120 років тому у Чернігові народився Володимир Іванович Лесючевський (1898-1942) – мистецтвознавець, 

живописець. У 1920-х роках жив у Ніжині, де заснував Музей історії, мистецтва та етнографії, який і очолю-
вав. За його участі було придбано значну кількість речей, що нині складають відділ «старого Ніжина». Помер у 
блокадному Ленінграді.

КвітеньКвітень
140 років тому у Ніжині народився Олександр Георгійович Якимченко (1878-1929) – український та французь-

кий художник. Жив і працював у Франції. У 1991 році донька подарувала Ніжину 73 збережені картини батька.
90 років тому народився Федір Степанович Арват (1928-1999) – український мовознавець, педагог, кан-

дидат філологічних наук, професор, академік АПН України, заслужений працівник освіти України, ректор Ні-
жинського державного педагогічного інституту (1978-1995 рр.). 

60 років з дня народження Олександра Дмитровича Бойка (1958) – доктора історичних наук, професора, 
ректора Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя (2005-2015 рр.), нині першого проректора, 
проректора з навчально-методичної роботи Гоголівського вишу.
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60 років тому народився Красновид Микола Михайлович – старший викладач кафедри фізичного вихо-

вання та валеології.

ТравеньТравень
100 років тому народився Яків Петрович Батюк (1918-1943) – адвокат, керівник Ніжинського підпілля, 

Герой Радянського Союзу.

ЧервеньЧервень
180 років тому народився Юлій Янович Федерс (1838-1909) – латиський живописець-пейзажист. У 1905-

1909 рр. жив у Ніжині, де і похований.
65 років з дня народження Суховєєва Володимира Володимировича (1953)  – доктора хімічних наук, про-

фесора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри хімії Ніжинського державного універ-
ситету імені М. Гоголя.

ЛипеньЛипень
70 років від дня народження Анатолія Кириловича Мойсієнка (1948) – українського письменника, мово-

знавця, доктора філологічних наук, професора КНУ ім. Т. Шевченка. У минулому випускника і викладача Ні-
жинського державного педінституту.

60 років з дня народження Щербака Павла Івановича (1958) – кандидата педагогічних наук, доцента ка-
федри фізичного виховання та валеології Ніжинського державного університету.

СерпеньСерпень
65 років від дня народження Фетісова Валерія Сергійовича (1953) – кандидата технічних наук, доцента 

кафедри інформаційних технологій і аналізу бази даних. 

ВересеньВересень
100 років тому в Ніжині народився Ігор Васильович Качуровський (1918-2013) – поет, прозаїк, перекла-

дач. Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка.
55 років з дня народження Мельничука Олександра Володимировича (1963) – доктора фізико-математич-

них наук, професора, проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Ніжинського державного універ-
ситету імені М. Гоголя.

55 років з дня народження Бондаренка Юрія Івановича (1963) – доктора педагогічних наук, професора, 
завідувача кафедри методики викладання української мови та літератури Ніжинського державного універ-
ситету.

ЖовтеньЖовтень
60 років з дня народження Леоніда Михайловича Кнорозка (1958) – поета, барда, кандидата технічних 

наук, доцента кафедри фізики Ніжинського державного у університету.

ЛистопадЛистопад
130 років тому народився Євген Антонович Рихлик (1888-1937) – український мовознавець, етнограф, 

краєзнавець, культурно-освітній діяч. Професор Ніжинського інституту народної освіти. Жертва сталінських 
репресій.

ГруденьГрудень
70 років з дня народження Миколи Митрофановича Борща (1948) – диригента, директора та хормейстера 

капели бандуристів ім. Остапа Вересая. У 80-90-х роках працював у Ніжинському педагогічному інституті на 
музично-педагогічному факультеті.

55 років з дня народження Станіслава Віталійовича Зінченка – кандидата філологічних наук, доцента 
кафедри української мови Ніжинського державного університету.

Дорогі наші чарівні колеги!Дорогі наші чарівні колеги!
Кажуть, що жінкам не ґречно нагадувати про вік, говорити  мовою цифр і дат… Ми і не будемо. Тільки 

дозвольте у ювілейний для Вас рік сердечно привітати і побажати міцного здоров’я, родинного затишку і бла-
гополуччя, щастя і радощів. Шлемо наші привітання професору кафедри географії Валентині Володимирівні 
Смаль; доцентам: Ніні Порфирівні Пихтіній, Юлії Василівні Якубіній, Юлії Петрівні Никоненко, Тетяні Валері-
ївні Ляшенко, Надії Костянтинівні Удовиченко; старшим викладачам: Людмилі Борисівні Андрущенко, Тетяні 
Миколаївні Канівець; викладачам: Світлані Олександрівні Оленченко, Людмилі Павлівні Демі; директору цен-
тру гуманітарної співпраці з діаспорою Надії Петрівні Онищенко.

З шаною, чоловіки вишу

ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!
31 грудня 2017 року відсвяткували своє «золоте весілля» помічник ректора університету 

Марія Гаврилівна Афоніна та її чоловік, у минулому офіцер авіації, Олексій Миколайо-
вич Афонін. П’ятдесят років сімейного стажу, згодьтесь, це – достойно! Бажаємо Вам, 
шановні ювіляри, міцного здоров’я, достатку і благополуччя. 

З повагою ректорат, профспілковий комітет
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28 грудня 2017 року у відповідності зі Статутом 
університету було проведено конференцію трудово-
го колективу Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, на якій зі звітною доповіддю про 
наслідки роботи за рік виступив ректор університе-
ту, кандидат історичних наук, доцент Олександр 
Григорович Самойленко.

У роботі конференції взяло участь 276 делега-
тів із 340 обраних. Причина неявки делегатів цілком 
об’єктивна – частина студентів, успішно склавши 
сесію, роз’їхалися по домівках. Проте дві третини з 
обраних делегатів були присутніми, а тому конфе-
ренція була правомочною. 

Перед початком звіту ректор ознайомив присут-
ніх із наказом МОН України за №297-к і вручив Почесну 
грамоту МОН України завідувачу кафедри географії, 
доктору географічних наук, професору Барановсько-
му Миколі Олександровичу, Подяки МОН України – 
кандидатам педагогічних наук, доцентам Коваль 
Олені Віталіївні та Таран Олені Миколаївні.

А далі розпочалася робота з аналізу діяльності ко-
лективу за 2017 рік. У своїй доповіді ректор цілком 
об’єктивно зупинився на успіхах колективу і на тих не-
доліках, які мали місце у його роботі. Він виділив най-
важливіші напрямки роботи і проаналізував стан їх 
виконання. Поза сумнівом, найважливішим напрям-
ком роботи професорсько-викладацького складу вишу 
є підготовка висококваліфікованих фахівців з 
галузі знань, яких готує вуз. Як засвідчили наслід-
ки державної атестації випускників з цим завданням 
педагогічний колектив справляється успішно. У 2017 
році державну атестацію проходило 270 студентів 
денної форми навчання за освітньою кваліфікацією 
«спеціаліст» та «магістр». Відсоток студентів, які скла-
ли державні екзамени на «4» та «5», становить 75,1% 
(у попередньому році лише 65,6%). 11% випускників 
отримали «дипломи з відзнакою» (у попередньому – 
8,2%). Отримали «незадовільні» оцінки на ДЕ лише 2 
студенти (7). На заочній формі навчання із 171 ви-
пускника на «4» та «5» державні екзамени склали 47%  

студентів, 4 з них отримали «дипломи з відзнакою», 
3 отримали «незадовільні» оцінки. Це значно краще за 
попередній рік.

Важливою ділянкою діяльності колективу уні-
верситету стала організація профорієнтаційної 
роботи. Усі факультети активно долучилися до неї, 
важливого значення набула координація діяльності 
у роботі з випускниками, яку здійснює соціально-гу-
манітарний відділ університету. «Дні відкритих две-
рей», виїзні зустрічі з випускниками та їх батьками, 
виступи студентських агітбригад, участь у наукових 
консультаціях, семінарах та конференціях, «дні на 
факультетах», різноманітні квести, проведення спіль-
них виховних заходів – ось далеко неповний перелік 
форм роботи з профорієнтації, проведений виклада-
чами та студентами вишу. І результати не забарилися. 
Аналізуючи стан роботи з набору студентів на перший 
курс, ректор зазначив, що у 2017 році вперше вда-
лося зупинити процес скорочення контингенту 
студентів. Він розпочався у 2013 році і становив –
12,5% ; у 2014 – 7,8%; у 2015 – 23,9%; у 2016 – 15,5%, 
а у 2017 – 9,8%. Ми набрали на І курс – 408 студен-
тів (у попередньому році 372). Збільшився відсоток 
студентів-контрактників. Нині він становить – 45,6% 
(у попередньому році становив – 41%).

Позитивна динаміка набору студентів за останні 
п’ять років і на освітній рівень «магістр»: якщо у 2013 
році вуз набрав 106 магістрів; у 2014 – 143; у – 2015 
– 101; у 2016 – 149, то у 2017 році до магістратури 
університету було зараховано 252 особи; з них 25% 
контрактники.

Проте проблема збереження контингенту 
студентів лишається ключовою проблемою, яка по-
требує негайного вирішення. На сьогодні на денній 
формі в університеті навчається 1746 студентів. Не 
можна допустити  подальше зниження контингенту 
студентів, бо з рубіжної цифри 1500 студентів почи-
нається зовсім інше фінансування вузу, яке приведе  
до втрати надбавок та доплат професорському-викла-
дацькому складу вишу, зниження фінансування ін-

ших статей бюджету закладу. А тому не-
обхідно посилити увагу до питання орга-
нізації навчання та проживання студен-
тів. Слід уникати невиправданих засобів 
впливу на студентів, особливо на тих, 
які навчаються і працюють. Загальний 
контингент студентів університету на 
28.12. 2017 року становить 2341 особу.

У 2017 році з університету з різних 
причин було відраховано 250 студен-
тів: з них 143 з денної форми навчан-
ня, 107 заочної форми навчання. Ще 25 
осіб перевелося зі стаціонару на заочну 
форму навчання (19 з них навчалися 
за державним замовленням). Пробле-
ма відрахування набуває загрозливих 
масштабів. Проаналізувавши причини 
відрахування студентів денної форми 
навчання, отримали такі показники: 
із 143 відрахованих 81 студент не ви-
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конав навчальний план (60 з них навчалися за дер-
жавним замовленням); 53 відрахувалися за власним 
бажанням (30 навчалося за держзамовленням); 9 з ін-
ших причин… Висновок очевидний – необхідно шука-
ти нові, більш компромісні форми організації навчаль-
ного процесу і однією з них може бути впровадження 
дистанційного навчання.

Велику увагу приділяє ректорат, деканати фа-
культетів питанню організації студентської на-
укової роботи. У 2017 році студентами університе-
ту було опубліковано 504 наукові статті у виданнях 
України. Це дещо менше за попередній рік (547), але 
більше за 2015-й (417). На підтримку студентської 
науки ректорат університету виділив кошти в сумі 
41 тисяча гривень. 

Виш по праву може пишатися своїми студента-
ми: стипендіатами Президентського фонду Леоніда 
Кучми «Україна» Владиславом Ляхом (історико-
юридичний факультет), Іриною Козій (факультет 
психології та соціальної роботи), Оксаною Романен-
ко (факультет іноземних мов), Ярославом Йоткою 
(факультет культури та мистецтв), Святославом Ми-
саковцем (Інститут точних наук та економіки); пе-
реможцями конкурсів студентських наукових робіт 
Михайлом  Ломоносовим, Володимиром Баровим 
(історико-юридичний факультет),  Аліною Микитен-
ко (філологічний факультет), Лесею Клименко та 
Валентиною Бойко (факультет психології та соці-
альної роботи); переможцями та призерами Всеукра-
їнської студентської олімпіади Оксаною Гузь (фа-
культет культури та мистецтв), Ярославою Мельник 
(Інститут точних наук і економіки), Володимиром 
Баровим, Ольгою Моціякою (історико-юридичний 
факультет), Оксаною Романенко (факультет інозем-
них мов).  Всього ж у 2017 році 21 студент універ-
ситету був відзначений дипломами Всеукраїнських 
студентських олімпіад.

Важливою ділянкою діяльності педагогічного ко-
лективу Гоголівського вишу лишається наукова робо-
та. На сьогодні у виші працює 252 науково-педаго-
гічних працівники. З них 29 докторів наук, профе-
сорів; 169 кандидатів наук, доцентів; 54 працівники 
без наукового ступеня. За якісним складом викладачів 
із науковим ступенем факультети розподілилися так: 
історико-юридичний – 97,1%; філологічний – 96,9%; 
Інститут точних наук і економіки – 78,6%; психології 
та соціальної роботи – 75%; культури та мистецтв – 
69,2%; природничо-географічний  та факультет іно-

земних мов – 66,7%. У аспірантурі вишу 
навчається 33 аспіранти денної форми 
навчання, 14 заочної та 1 вечірньої фор-
ми навчання. У 2017 році захищено 7 
кандидатських дисертацій, цей показ-
ник дещо менший за попередній рік. Ви-
никла  проблема з присвоєнням вчених 
звань: якщо у 2015 році 15 викладачів 
університету отримали звання доцента, 
то у 2016 лише 1, а у 2017 – 0. 

Професорсько-викладацьким ко-
лективом університету  в 2017 році під-
готовлено і опубліковано 22 наукові мо-
нографії, 3 посібники з грифом МОН 
України, 5 підручників (у попередньому 
році  відповідно 12 – 4 – 1), що вказує на 
зростання творчого потенціалу науков-
ців. Загальна сума наукових публікацій 

виданих у 2017 році вченими університету становить 
1069 одиниць (у попередньому році – 1044). Колекти-
вом університету підготовлено і видано за звітний рік 
30 збірників та періодичних видань, 118 навчально-
методичних посібників, 40 методичних рекомендацій; 
отримано 7 патентів на наукові винаходи.

Викладачами кафедр університету у 2017 році 
підготовлено і оприлюднено 527 наукових статей: з 
них у всеукраїнських виданнях – 476, у закордонних 
виданнях – 51. 85 публікацій в журналах індексова-
них у науково метричних базах: з них Copernicus – 59, 
SCOPUS – 6, Web of Science – 2. Проте, як показує ана-
ліз, викладачі вишу ще не достатньо активно го-
тують наукові публікації до науково метричних 
видань.

Факультетами університету, науковими кафе-
драми у 2017 році на базі вишу проведено 89 кон-
ференцій та наукових зібрань: з них 29 міжнародних, 
35 всеукраїнських, 25 вузівських. Вуз значно активі-
зував роботу з даного питання, у попередньому році 
таких зібрань було лише 55.

Ректор університету доцент О.Г. Самойленко де-
тально проаналізував господарську діяльність уні-
верситету. Велику увагу було приділено фінансуван-
ню вишу. Зокрема було зазначено, що Міністерством 
освіти і науки України, Урядом держави на 20% збіль-
шено фінансування університету із загального фонду 
державного бюджету. Значно зріс обсяг надходжень 
і зі спеціального фонду державного бюджету саме за 
рахунок надання вузом платних освітніх послуг 
та від виробничої діяльності.

Значно зросла матеріально-технічна база універ-
ситету. У 2017 році закуплено: системних блоків – 
35 шт., моніторів – 46 шт., комп’ютерів – 11шт., прин-
терів – 16 шт., ноутбуків – 4 шт., проекторів – 10 штук. 
Здійснено обсяг ремонтних робіт на загальну суму – 
608 тис.981 гривню.

Вуз  продовжує плідну роботу у сфері міжнарод-
них зв’язків. На сьогодні університетом укладено 
76 угод з вишами 19 країн світу. У закордонних від-
рядженнях у 2017 році побувало 78 викладачів уні-
верситету. До вузу завітали 32 іноземні науковці. За-
вершив ректор свій звіт новорічним привітанням та 
побажаннями добра і достатку в новому 2018 році.

Конференція трудового колективу одностайно 
схвалила і затвердила звіт ректора університету.

На зборах був Лесь Хонда



’11/2018 5

Н а кінець 2016 року у столичному видавництві «Наукова думка» побачила 
світ монографія Ольги Матвеєвої «Щоденник» (1911-1951) Володимира Ви-

нниченка: художньо-онтологічні моделі». Книга стала переможцем проекту «Наукова 
книга» (Молоді вчені) зініційованого Академією наук України. Науковим редактором 
видання стала професор кафедри української літератури Ніжинського державного уні-
верситету Валентина Хархун.

Ім’я молодого науковця-літературознавця Ольги Матвеєвої добре відоме викладачам 
Гоголівського університету. Вихованка Ніжинського педагогічного ліцею, а згодом філо-
логічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, вона 
запам’яталася як сумлінна студентка, переможниця численних конкурсів та олімпіад. 
А ще вона писала чудові вірші, була активною учасницею літературної студії Гоголів-
ського вишу, переможцем Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов». Навча-
ючись в аспірантурі О.Матвеєва стала Степендіатом Кабінету Міністрів України (2007-
2009), Міжнародного благодійного фонду «Смолоскип» (2011-2013), Президента України 
для молодих учених (2014-2016). Нині кандидат філологічних наук Ольга Матвеєва пра-
цює на посаді молодшого наукового співробітника Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка НАН України. Ознайомитися з книгою можна в бібліотеці університету.

                                                                                     Наш. кор.

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮНА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

Г ортаючи сторінки історії єврейського народу, 
можна з упевненістю сказати, що немає більш 

трагічного його періоду, ніж Голокост. Страшні часи 
масових переслідувань і знищення євреїв назавжди за-
карбуються чорною датою в пам’яті людства. Понад 5,5 
млн людей стали жертвами масового знищення під час 
Другої світової, але остаточної цифри не знає ніхто. 60 
відсотків єврейського населення Європи піддалися сис-
тематичним переслідуванням і знищенню в Німеччині і 
на захоплених нею територіях в 1933-1945 роках.

Найбільш відомим місцем, де відбувалися масові 
вбивства євреїв, став Бабин Яр у Києві. Майже у кож-
ному місті був свій Бабин Яр. У Ніжині це місце знахо-
диться поблизу цегельного заводу. Саме там свого часу 
було масово розстріляно близько 540 євреїв. І саме там 
тепер щороку, 27 січня, у Міжнародний день пам’яті 
жертв Голокосту збираються ніжинці для того, щоб 
вшанувати пам’ятними квітами та хвилиною мовчан-
ня невинно знищених людей. Цього року у сумні роко-
вини перед присутніми виступили заступник міського 
голови Григорій Олійник, член єврейської громади в 
Ніжині Валерій Фінкельштерн та помічник народного 
депутата Олександра Кодоли  Тамара Стратілат. 

Було сказано багато слів, але всі присутні були єдині 
у думці, що п ам’ять про невинно убієнних за національ-
ними, етнічними, релігійними, культурними ознаками 
має завжди бути у наших серцях. Ніколи не можна до-
пустити повторення такої жахливої трагедії людства, а 
тому такі суспільні цінності як свобода, гуманізм, мир та 
злагода завжди мають панувати на нашій землі.

Д ень Соборності – велике свято для кожного 
українця, патріота своєї країни. Історично 

українські землі входили до складу різних країн – Поль-
щі, Росії, Румунії, Австро-Угорщини. Об’єднати державу 
намагалися видатні українські гетьмани протягом бага-
тьох сторіч. Але підписати акт злуки Української Народ-
ної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки 
вдалося лише у 1919 році, тому підписання Акта собор-
ності стало святом для всіх українських патріотів. На дер-
жавному рівні це свято відзначають з 1999 року 22 січня.

У Ніжині в цей день також традиційно відбулись 
урочистості. Учасники акції – керівництво міської та 
районної рад, представники органів освіти, адміні-
страція вишів, активісти, волонтери, жителі міста, 
школярі  та студенти. Розпочались заходи з покладан-
ня квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Со-
тні, усі присутні утворили «живий ланцюг єднання», 
який символізує об’єднання Західної та Східної час-
тини країни. А потім урочиста хода рушила до парку 
ім. Т. Шевченка, до пам’ятника Великому Кобзарю, який 
об’єднав народ своїм словом. Саме у підніжжя Тараса 
відбулося покладання квітів. Перед присутніми висту-
пив ректор Ніжинського вишу Олександр Самойлен-
ко, який зазначив, що акт підписання злуки довів, що 
українці – єдиний народ та закликав завжди про це 
пам’ятати, бути патріотами та не забувати героїв, які 
боролись і борються за нашу незалежність та соборність. 

Тож давайте пам’ятати про ціну, яку доводиться 
платити за єдність та аналізувати й враховувати по-
милки минулого. 

Анна Лебедєва

Áåçñìåðòíà ñèëà ëþäñüêîãî äóõó У єдності наша сила
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НОВИНИ СПОРТУНОВИНИ СПОРТУ

«У 2017 році студенти-спортсмени університету 
гідно відстоювали честь вишу на міських, обласних, 
всеукраїнських змаганнях. 31 спортсмен із 19 спеці-
альностей, яким навчає вуз, у складі збірних захи-
щали честь закладу на змаганнях із 11 видів спорту. 
А нагородою їм стала перемога».

Із звітної доповіді ректора університету конфе-
ренції трудового колективу.

Уже стало доброю традицією  в університеті в пе-
реддень Нового року підводити підсумки Спартакіади 
першокурсників, що проходила у виші з вересня до 
грудня місяця. Багато цікавих і хвилюючих хвилин 
подарували ці змагання вболівальникам. Отож, при-
гадаємо найцікавіші змагання…

Волейбол
Змагання проходили з 10 до 17 жовтня. У них 

брали участь 11 команд із 6 факультетів університету. 
Молоді спортсмени продемонстрували гарну фізичну 
підготовку і непогані навички гри. Серед юнаків кра-
щими були студенти факультету іноземних мов, вони і 
посіли перше місце. А їхній капітан Олександр Руден-
ко був визнаний кращим гравцем турніру. На ІІ місці 
команда юнаків факультету психології та соціальної 
роботи, на третьому – спортсмени природничо-геогра-
фічного факультету.

Не відстали від юнаків і дівчата. Як не дивно, 
але їхні збірні посіли абсолютно ідентичні місця. На І 
місці – факультет іноземних мов, на ІІ – психології та 
соціальної роботи, на ІІІ – природничо-географічний 
факультет.

Вітаємо наставників команд М.М .Красновида, 
В.В.Боровика, М.М.Кириєнка із перемогою!

Баскетбол
Змагання відбувалися з 31 жовтня до 6 листопада. 

До заявки змагань потрапило 11 команд з 6 факуль-
тетів ( не спромігся зібрати юнацьку команду філфак). 
Турнір пройшов напружено і безкомпромісно, при ак-
тивній підтримці глядачів. Емоції зашкалювали…

Серед юнацьких команд перемогли студенти фа-
культету іноземних мов, на ІІ місці – факультет психо-
логії та соціальної роботи, на ІІІ – історико- юридичний 
факультет. Кращим гравцем турніру визнано Павла 
Костинецького (факультет іноземних мов).

Âøàíîâóºìî ïåðåìîæö³â
Посеред дівочих команд сенсацій не сталось, пе-

ремогли спортсменки факультету іноземних мов, сріб-
ними призерами стали – студентки природничо-гео-
графічного факультету, бронзовими – баскетболістки 
факультету психології та соціальної роботи. Кращим 
гравцем турніру визнано Ярину Бульбу.

Зміцнили здоров’я, загартували дух і тіло!

Міні-футбол
Не дивлячись на те, що за вікнами вже відбуяла 

осінь і надійшла пора віхол, в спортзалі університе-
ту стояла справжня спека. То вболівальники факуль-
тетських збірних доводили атмосферу змагання до 
кипіння. Справжня «заруба» відбувалася на майдан-
чику практично у кожному матчі. А особливо, коли зі-
йшлися у двобої давні суперники, футболісти істфаку 
та природники. Цього разу перемогли студенти іс-
торико-юридичного факультету вони і посіли І місце 
у змаганнях серед юнаків. На другому – футболісти  
природничо-географічного факультету, на третьому – 
Інституту точних наук і економіки.

Кращим гравцем турніру визнано Дениса Сер-
біна;

Кращим нападником – Владислава Маленка;
Кращим воротарем – Андрія Закоряна.
Усі хлопці – студенти історико-юридичного фа-

культету. Вітаємо також їхнього наставника Івана Іва-
новича Заплішного із перемогою.

Даремно кажуть, що футбол суто чоловічий вид 
спорту. Не бачили вони баталії дівчат у спортзалі Ні-
жинського університету… Ось де емоції! А вереску…, 
а жовтих карток! Український чемпіонат відпочиває. 
Отож, у підсумку, серед дівочих футбольних ко-
манд перемогу святкували студентки природничо-ге-
ографічного факультету. Поталанило їхньому тренеру, 
Михайлу Миколайовичу Кириєнку, стільки поцілунків 
отримав! На другому місці – команда історико-юри-
дичного факультету. Виявили достойну гру. Доля 
ІІІ місця вирішувалася між командами філологічного 
факультету та факультету іноземних мов у серії після-
матчевих пенальті. Напруга неймовірна…, до остан-
нього удару рахунок рівний. До м’яча підходить Аліна, 
удар – гол! Філологічний – бронзовий призер, а декан 
п’є корвалол…

Кращим гравцем турніру визнано Олесю Корзун;
Кращим нападником – Анастасію Теодорян;
Кращим воротарем – Оксану Чорну.
Усі дівчата – студентки природничо-географічно-

го факультету.
Футбол дійсно гра №1. Чекаємо на змагання «до-

рослих» збірних.

Ми серед призерів області 
Продовжує свій переможний хід обласна Спарта-

кіада серед навчальних закладів. 10-11 жовтня черго-
вий її тур стартував у Ніжині. Проходили змагання з 
шахів та настільного тенісу:

Шахи
Турнір виявився успішним для наших  спортс-

менів. Віктор Котляр, студент 4 курсу факультету 
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психології та соціальної роботи, посів ІІ місце, а його 
колега і давній супротивник Еміль Ахмедов, студент 
5 курсу природничо-географічного факультету, посів 
ІІІ місце у загальному заліку. Отож, за підсумком зма-
гань наші шахісти посіли І загальнокомандне місце. 
Вітаємо з перемогою! Особливі слова подяки тренеру 
команди доценту Павлу Івановичу Щербаку.

Настільний теніс 
Успішними були змагання для наших спортсме-

нів і з цього виду спорту. Інна Безручко – студентка 
філологічного факультету, після минулорічного тріум-
фу цього року була лише шостою, але її партнер по 
збірній, Дмитро Демченко, студент ІІІ курсу при-
родничо-географічного факультету, виборов ІІ місце 
у загальному заліку. У підсумковому результаті збірна 
команда вишу посіла ІІІ місце у загальнокомандному 
заліку. Що скажеш? Молодці!

Шахи
17 листопада у Чернігові відбувся Відкритий ку-

бок області з шахів. Збірну команду університету у 
ньому представляли уже відомі читачам Віктор Кот-
ляр та Еміль Ахмедов. Змагання виявилися успіш-
ними для хлопців. Котляр посів ІІІ місце у загальному 
заліку, а от Ахмедов задовільнився лише шостим. Та 
за підсумками змагання команда посіла ІІІ загально-
командне місце. Vivat, лицарі інтелектуальної гри!

Ми – срібні призери!
24 грудня були підведені підсумки першості міс-

та Ніжина з міні-футболу. Збірна університету у цьому 
турнірі виборола ІІ місце. У складі збірної виступали: 

Закарян Андрій, Руденко Владислав, Маленко Вла-
дислав, Сербін Денис, Колесник Ярослав (історико-
юридичний факультет); Радченко Руслан, Коваленко 
Олександр, Рудько Роман (природничо-географічний 
факультет); Руденко Олександр(факультет іноземних 
мов); Скорбач Артем (факультет психології та соціаль-
ної роботи); Заремський Руслан (Інститут точних наук 
і економіки). 

Ми вітаємо футболістів з успішним виступом у 
змаганнях, а найперше їхнього наставника – Михайла 
Миколайовича Кирієнка. Бажаємо нових звитяг!

Федір Сипченко, керівник прес-центру 
кафедри фізвиховання

ПРИЧЕТНІСТЬ...

С кромність цього хлопця просто вражає… 
Лише підводячи підсумки 2017-го року, ми 

дізналися від ректора університету, що у виші на-
вчається чемпіон України з легкої атлетики серед 
параолімпійців. Студент 4 курсу Інституту точних 
наук та економіки Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя Володимир Уніат двічі 
протягом року ставав переможцем змагань чемпіо-
нату України з легкої атлетики серед спортсменів з 
ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору 
та вадами фізичного розвитку. І ми про це нічого не 
знали! Отримавши такого журналістського ляпаса. 
я одразу ж зв’язався з двадцятирічним спортсме-
ном телефоном. На мої докори щодо його надмірної 
скромності юнак з посмішкою відповів: «Ну й що тут 
такого? Звичайна чоловіча робота… Наслідок моїх 
наполегливих тренувань». Але докази своєї спортив-
ної звитяги до вишу передав. Медалі і дипломи чем-
піона України засвідчили, що у вузі дійсно навчаєть-
ся наполегливий студент і талановитий спортсмен… 
А Володя зголосився на це інтерв’ю :

- Володю, яким був для тебе 2017 рік?
- Рік видався вдалим у всіх відношеннях. Не 

було ніяких проблем з навчанням, у особистому житті 
все було гаразд, а що найголовніше – з’явилися резуль-
тати моїх щоденних наполегливих тренувань…

- Про них докладніше…

- На початку березня у місті Запоріжжі проходив 
чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні се-
ред спортсменів з ураженням опорно-рухового апара-
ту, вадами зору та вадами фізичного розвитку. У складі 
збірної Чернігівської області я взяв у ньому участь. Ре-
зультат – став чемпіоном України зі стрибків у довжину 
та здобув дві срібні медалі у бігу на 60 та 200 метрів. 
Зупинятися на досягнутому не став, продовжував ін-
тенсивно тренуватися і перемога не забарилася. На по-
чатку червня у Кропивницькому проходив чемпіонат 
України з легкої атлетики серед спортсменів з уражен-
ням опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами 
фізичного розвитку. Він був напрочуд вдалим для мене. 
Я посів І місця одразу з трьох дисциплін: стрибки у до-
вжину, біг на 100 та 200 метрів. Одразу три «золота»…

- Володю, щиро вітаємо тебе! Але давай по-
вернемося до витоків…

- Я народився у чарівному містечку Козелець, 
що на Чернігівщині, 24 липня 1997 році, у багато-
дітній родині… Батьки мали свій невеликий бізнес. 
Я найменший серед дітей, довгоочікуваний син… За 
гороскопом – типовий Лев. Активний, маю хороший 
фізичний розвиток, хоча із певними вадами… Завжди 
досягаю поставленої мети, навіть якщо вона і завели-
ка… Витривалий у тренуваннях. Маю хороші аналі-
тичні здібності. Навчання в Інституті точних наук 
зобов’язує… Спокійний, витриманий, як і належить 
царю звірів, але, звісно, можу постояти за себе.

- Який найяскравіший спо гад дитинства? 
(на хвилину замислився)

ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

Перший справа – Володимир Уніат
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- Це певно тоді, коли по-

їхав до батька у сусіднє село, воно 
за сім кілометрів від Козельця…  
Поїхав велосипедом, а мені ще й 
семи років не було… Не побоявся! 
Перші враження, перші перемоги 
над собою… Це завжди хвилююче. 
Доїхав!

- Розкажи про свої шкільні 
роки? Про улюблених учителів? 
Про свої шкільні захоплення?

- Навчався я, як і всі мої 
сестри, у Козелецькій гімназії №1. 
Улюблені вчителі: моя перша вчи-
телька Тетяна Миколаївна Мор-
гунець, їй завдячую любов’ю до 
навчання та вчитель математики 
Ольга Володимирівна Німець, мій 
класний керівник. Вона розвинула 
мої інтелектуальні здібності, уве-
ла у чарівний світ математичних 
наук. Не випадково я обрав для 
навчання математичний факультет… Серед шкільних 
захоплень перевагу надавав футболу… Мав хороші 
фізичні дані. Взагалі спортом почав захоплюватися 
з 10 років…, а от у легку атлетику прийшов лише у 
дев’ятнадцять. 

Про вибір вузу для навчання я свідомо не за-
питував. З його батьком, Миколою Валентинови-
чем Уніатом, я знайомий давно, вже більше десяти 
років…, а що тут дивного – я навчав його старшу 
доньку Мирославу. Микола Валентинович з великою 
повагою і шаною ставиться до Гоголівського універ-
ситету. Він знає – саме тут дають ґрунтовні і міц-
ні знання з фаху. Пересвідчився на власних дітях… 
Мирослава успішно закінчила українське відділення 
філологічного факультету. Потім була «магістерка» у 
Альбертському університеті (Канада), яку блискуче 
захистила. Залишили на роботі в університеті…, має 
вже власний будинок. Була активною учасницею лі-
тературної студії нашого вузу…, не полишає писати 
і в Канаді. Мирося – авторка трьох поетичних збі-
рок. Пише переважно українською мовою, але вже 
віршує і англійською… Маринка – вихованка фа-
культету іноземних мов, відмінниця, активістка. На-
таша закінчила факультет психології та соціальної 
роботи. Також згадується викладачами  як сумлінна 
студентка… Після закінчення вишу у сестер Уніат 
все склалося, як у професійному, так і особистому 
житті. Отож і Володимир обрав наш виш, навчаєть-
ся на фізико-математичному…

- Як тобі навчатися у нашому університеті?
- Навчатися подобається. Чудові викладачі, а 

тому труднощів не виникає.. А головне, що є час для 
інтенсивних тренувань спортом.

- Тоді повернемося до твоїх спортивних ре-
зультатів. Як ти прийшов у легку атлетику?

- У цьому мені допоміг мій 
перший тренер, заслужений пра-
цівник фізичної культури і спорту 
України Олексій Шарак, тренер 
Козелецької ДЮСШ. Він сказав: 
«Будеш сумлінно тренуватись – 
буде результат!». Запропонував 
графік індивідуальних тренувань. 
І не помилився…

- І як результати?
- Я – чемпіон України. Сто-

метрівку пробігаю за 12.0, двісті 
метрів – за 25.5. Найкращий ре-
зультат у стрибках – 5.71 м.

- Що було найскладнішим 
перед відповідальним стартом?

- Досягти морального на-
строю. Мені було складно, адже 
батьки не одразу підтримали моє 
захоплення професійним спортом. 
Вагалися, а раптом це зашкодить 
моєму здоров’ю… 

- Переконав?
- Мої перемоги переконали. Змінили думку. Те-

пер мій батько – найпалкіший вболівальник…
- І все ж таки, ким ти бачиш себе у май-

бутньому? Спортсменом? Тренером? Матема-
тиком?

- Не будемо загадувати. Час покаже… Поки 
що надаю перевагу спорту. Але розумію, що спорт 
все життя не буде матеріально забезпечувати, а 
тому не виключаю можливості відкриття власного 
бізнесу.

- Окрім спорту, що ще входить в сферу 
твоїх зацікавленостей?

- Люблю покопирсатися в Інтернеті, перегля-
нути розвиваюче відео… Люблю читати книжки, але 
не художню, а спеціальну літературу, люблю хорошу 
музику…

- Дозволь некоректне запитання. Чи вільне 
серце чемпіона для кохання?

- У мене є дівчина.
- Що ти вкладаєш у поняття «справжній 

чоловік»?
- Справжній чоловік – це той, хто може дати усе 

те, що необхідно для його сім’ї . (Дається взнаки бать-
ківське виховання особистим прикладом). 

- Що хочеш побажати нашим читачам у 
новому році?

- Міцного здоров’я, а для цього необхідно вес-
ти здоровий, активний спосіб життя, займатися улю-
бленою справою, яка приносить задоволення…, і все 
буде добре.

- Дякую за розмову.

Спілкувався Олександр Забарний, 
член Національної  спілки журналістів України


