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НА ЧАСІ

Бабакову Н.С. - провідного бухгалтера
Білоцерківську І.В. - завідувача навчальної ла-

бораторії факультету іноземних мов
Бондаренко А.І. - професора кафедри методики 

викладання української мови та літератури 
Демченка А.М. - професора кафедри хімії
Здоровець Т.Г. - асистента кафедри загальної та 

практичної психології
Кедуна І.С. - доцента кафедри всесвітньої історії 

та міжнародних відносин
Коваленко Є.І. - завідувача кафедри педагогіки, по-

чаткової освіти та освітнього менеджменту, професора
Коваль О.В. - доцента кафедри музичної педаго-

гіки та хореографії
Кучменко О.Б. - завідувача кафедри біології, 

професора
Ларченко М.О. - доцента кафедри політології, 

права та філософії

Лисенко І.М. - доцента кафедри інформаційних 
технологій і аналізу даних

Ляшенко Т.В. - доцента кафедри інструменталь-
но-виконавської підготовки

Пасік Н.М. - доцента кафедри української мови
Рожок Ю.І. - бібліотекаря 2 категорії
Селезненко І.В. - викладача кафедри англійської 

мови та методики викладання
Чорненьку О.В. - доцента кафедри математики 

і економіки
Кириченка П.І. - робітник, зайнятий комплек-

сним обслуговуванням і ремонтом будівель та споруд
Донець К.Г. - фахівця 2 категорії навчально-ме-

тодичного відділу
Парубець Г.С. - провідного фахівця соціально-гу-

манітарного відділу

З Днем працівників освіти!
Щиро і сердечно вітаю професорсько-викладацький 
колектив, студентів, аспірантів і співробітників 
університету з Днем працівників освіти. 
Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, невичерпної 
енергії, вагомих здобутків у праці та навчанні.
Нехай усіх нас надихає усвідомлення того, 
що ми належимо до тієї частини суспільства, 
яка творить і примножує найдорожче – 
духовний потенціал 
Української держави!
Зі святом!

За вагомі досягнення в науково-педагогічній та виробничій діяльності, 
творче ставлення до виконання професійних обов’язків занести на Дошку пошани університету:

ВІТАЄМО
3 жовтня в Обласній раді відбулася урочиста 

зустріч голови обласної ради Ігоря Вдовенка та за-
ступника голови обласної державної адміністрації 
Наталії Романової з освітянами Чернігівщини, яких 
удостоєно почесного звання лауреатів обласної Премії 
імені Софії Русової та обласної Премії імені Георгія Во-
роного та нагороджено відомчими відзнаками з наго-
ди Дня працівників освіти. 

Обласною Премією імені Софії Русової нагоро-
джено Кайдаш А.М., кандидата філологічних наук, 
доцента Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя.

Обласною Премією імені Георгія Вороного відзна-
чено Суховєєва В.В. - завідувача кафедри хімії, про-
фесора Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя.

Вітаємо вас із нагородаю та зичимо здоров’я, 
наснаги, добра, невтомної життєвої активності 

та нових творчих успіхів!
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Н ещодавно Вчена рада Ніжинського держав-
ного університету імені Миколи Гоголя за-

слухала звіт про роботу завідувача кафедри слов’янської 
філології, компаративістики та перекладу, доктора фі-
лологічних наук, професора Григорія Васильовича Са-
мойленка за період роботи з вересня 2013 до вересня 
2018 року. Григорій Васильович – знаний в Україні вче-
ний-філолог, краєзнавець, мистецтвознавець, лауреат 
чисельних премій у галузі науки. З якими ж здобутками 
підійшов він до свого наукового звіту?

За п’ять років ученим підготовлено і видано дру-
ком 1 підручник для вищої школи («Краєзнавство куль-
турно-мистецьке та літературне». – К., КНТ, 2016. –  
131 с. іл. Та фото. – 8,8 др. ар.); 5 наукових моногра-
фій; методичний посібник («Сучасний російський літе-
ратурний процес та його актуальні проблеми» – Ніжин: 
НДУ, 2018) та 84 одноосібні наукові статті. 81 стаття 
у фахових виданнях України та 3 у зарубіжних видан-
нях (Німеччина, Білорусь).

Наукові монографії: «Тарас Шевченко і Ніжинська 
вища школа» (2013), «Розвиток художньої культури на 
Чернігівщині у ХІХ – поч.. ХХ ст.» (2015), «Ніжинська 
вища школа у спогадах студентів та викладачів» у двох 
книгах (2015), «Пилип Морачевський і Ніжин» (2016), 
«Повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба» в текстологіч-
ному, соціальному та мистецькому вимірах» (2018) 
отримали позитивну критику та схвальні рецензії у 
наукових колах України. А монографія «Розвиток ху-
дожньої культури на Чернігівщині у ХІХ – поч. ХХ ст.» 
була відзначена літературною премією імені Леоніда 
Глібова, а також грамотою Комітету зі щорічної премії 
Президента України «Українська книжка року» (2017).

Сумарно науковий доробок професора Самойлен-
ка Г.В. за п’ять років становить 212 друкованих арку-
шів, або 5150 сторінок. Це більше як 1000 сторінок на 
рік! Вагомо!

Великий обсяг роботи виконує професор Само-
йленко Г.В. як науковий редактор. За звітній період 
ним відредаговано 17 випусків наукового збірника «Лі-
тература та культура Полісся» та 8 збірників «Наукові 
записки Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя. Філологічні науки». Проведена велика 
робота щодо включення видання «Література та культу-
ра Полісся» у міжнародну мережу onlain та Copernicus, 
завершено підготовку видань за новими вимогами.

А ще ж і клопітка робота як завідувача найчи-
сельнішої на факультеті кафедри, наукового керівни-
ка магістрантів та аспірантів, керівника кількох на-
укових тем … Та хіба ж усе перелічиш?

Саме тут і виникає питання про наукове довго-
ліття… Як може людина у свої вісімдесят три роки ви-
тримувати таке розумове навантаження? Ми зверну-
лися із цим запитанням до Григорія Васильовича:

- Це звичка, звичка щоденно працювати. Дослі-
джувати, вивчати, опрацьовувати, вести пошук. Особли-
вих рецептів наукового довголіття не маю, але рекомен-
дую регулярну фізичну активність та позитивне мислення.

- Дякуємо, шановний колего!
Вчена рада університету одноголосно затверди-

ла науковий звіт професора Г.В. Самойленка і обрала 
його на новий термін роботи. 

Лесь Хонда

ВІСТІ З ВЧЕНОЇ РАДИ
Звітує вчений

Ніжинські студенти - 
стипендіати фонду «Україна»

8 жовтня Леонід Кучма відвідав Ніжин та вручив 
студентам іменні стипендії. 

П’ять студентів Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя стали стипендіатами 
Президентського Фонду Леоніда Кучми «Україна». За 
висновками вченої ради Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя стипендіатами стали:

1. Юлія Ракоїд, студентка природничо-
географычного факультету, спеціальність «Середня 
освіта (Біологія)». 

2. Ольга Моціяка, магістрант історико-юридич-
ного факультету, спеціальність «Історія та археологія». 

3. Наталія Івахно, магістрат філологічного фа-
культету, спеціальність «Середня освіта. Українська 
мова і література (англійська мова)». 

4. Марія Топоріна, студентка 4 курсу Навчально-
наукового інституту точних наук і економіки. 

5. Влада Мамич, студентка факультету психоло-
гії та соціальної роботи за напрямом підготовки «Со-
ціальна педагогіка». 

Леонід Данилович особисто привітав стипендіатів 
під час урочистої зустрічі Ніжинському коледжі куль-
тури і мистецтв імені Марії Заньковецької. Студенти 
мали змогу поспілкуватися з Президентом України 
(1994 – 2005 рр.) та задати питання щодо сучасного 
розвитку українського суспільства.

Вітаємо наших студентів, бажаємо подальших 
наукових та особистісних перемог!
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Міжнародний форум в Марокко відбувся
за участі делегації НДУ імені Миколи Гоголя
З 30 вересня по 6 жовтня 

2018 року делегація Ніжин-
ського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя у 
складі ректора університету 
Олександра Самойленка, пер-
шого проректора Олександра 
Бойка, доцентів Тетяни Лісової 
та Оксани Щотки брала участь 
у міжнародному форумі «Роль 
просвіти у розвитку гендеру 
та прав жінок в арабському 
світі та європейському регіо-
ні», який відбувався у рамках 
проекту Еразмус+ «Гендерні 
студії: крок до демократії та 
миру в сусідніх до ЄС країнах 
з різними традиціями».

Форум проходив у марок-
канському місті Фес на базі 
університету Сіді Мохамеда 
Бен Абделлаха та став куль-
мінацією трирічної співпраці 
науковців різних спеціаль-
ностей з 6 країн світу. В об-
говоренні гендерних проблем 
брали участь представники 
10 університетів Європи та 
Африки. Європейський регі-
он був представлений універ-
ситетами з країн Євросоюзу 
(Університет Вітовта Великого, 
Вільнюс, Литва; Університет 
Аристотеля, Салоніки, Греція; 
Центральноєвропейський Уні-
верситет, Будапешт, Угорщи-
на) та України (Ніжинський 
державний університет імені 
Миколи Гоголя, Центрально-
український державний пе-
дагогічний університет імені  
В. Винниченка (Кропивниць-
кий) та Прикарпатський дер-
жавний університет імені 
В. Стефаника (Івано-Фран-
ківськ)). Африканський конти-
нент презентували навчальні 
заклади з країн Магрибу (уні-
верситети міст Сус та Мануба, Туніс; університет Султа-
на Моулей Слімана, Бені-Мелаль, Марокко; університет 
Сіді Мохамеда Бен Абделлаха, Фес, Марокко).

Форум став заключним заходом проекту, і в його 
рамках університети консорціуму звітували про до-
сягнення, ділилися набутим досвідом, обговорили про-
блеми міждисциплінарного дослідження гендеру та 
викладання гендерних студій в навчальних закладах, 
окреслили перспективи подальшої співпраці.

Роботу представницького зібрання відкрила віце-
президент університету - Хладія Есафі, перша в історії 
закладу жінка на цій посаді, яка привітала всіх учас-
ників, висловила щиру подяку організаторам форуму 

та сподівання на подальшу 
співпрацю. Учасників фору-
му вітали й інші керівники 
університету Сіді Мохамеда 
Бен Абделлаха, координатор 
від університету професор 
Соуад Слаоуі та головний ко-
ординатор проекту професор 
з Литви Наталія Мажєікієне.

Протягом п’яти днів учас-
ники обговорювали проблеми 
гендеру в різних його аспек-
тах: освіта, ідеологія, політика, 
медіа, релігія, розвиток особис-
тості та права жінок. Формат 
форуму передбачав поєднання 
наукових доповідей із інтерак-
тивними формами: дискусія-
ми та майстер-класами.

Інтерес у слухачів викли-
кали доповіді, підготовлені 
представниками делегації уні-
верситету. Активна дискусія 
відбулася навколо доповіді 
Тетяни Лісової «Гендерні від-
мінності у прагненнях учнів до 
освіти та їх ставленні до мате-
матики та природничих наук».

Олександр Бойко та Олек-
сандр Самойленко предста-
вили на форумі результати 
аналізу функцій гендерних 
стереотипів у суспільстві. Про 
результати якісного дослі-
дження особливостей віртуаль-
ної гендерної самопрезентації 
жінок-лідерів у соціальних ме-
режах доповіла Оксана Щот-
ка. Корисний досвід здобули 
учасники форуму від участі у 
майстер-класах щодо методів 
профілактики та подолання 
наслідків сексуального на-
сильства (Марія Папатанасіо, 
Університет Аристотеля, Сало-
ніки, Греція) та «Гендер і полі-
тика», на якому представлено 
розвиток прав жінок в араб-

ських країнах (Садік Рдад, університет Сіді Мохамеда 
Бен Абделлаха, Фес, Марокко).

У заключний день форуму відбулися офіційні за-
ходи, до яких залучилися президент і віце-президент 
університету Сіді Мохамеда Бен Абделлаха, підведення 
підсумків роботи та були окреслені плани на майбутнє.

Команда нашого університету висловлює щиру 
вдячність усім організаторам форуму, особливо ко-
ординатору від університету, що приймав цей ваго-
мий міжнародний захід, професору Соуад Слаоуі та 
її колегам за плідну співпрацю, дружнє ставлення до 
України та незабутні враження від марокканської 
гостинності.
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ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

17 жовтня, у останні погожі дні «бабиного літа», до 
Ніжинського державного університету імені Миколи Го-
голя завітала група кінематографістів зі столичної кіно-
компанії «ВІАТЕЛ». Метою відвідування гостей Гоголів-
ського вишу стала презентація документального фільму 
«Куди біжить дорога», присвяченого 80-річчю з дня на-
родження відомого українського письменника, лауреата 
Шевченківської премії, випускника Ніжинського педаго-
гічного інституту Євгена Пилиповича Гуцала. До студен-
тів завітали: режисер фільму Василь Вітер, генеральний 
продюсер кінокомпанії Галина Криворчук, автор сцена-
рію фільму, відома українська письменниця, дружина 
Євгена Гуцала Леся Вороніна. У Гоголівській аудиторії 
навчального корпусу №1 відбувся перегляд фільму і об-
говорення кінострічки. Про роботу над фільмом розпо-
вів відомий український кінорежисер Василь Вітер, ав-
тор сценарію фільму Леся Вороніна. Своїми враженнями 
від переглянутої стрічки поділилися професор кафедри 
української літератури Олександр Ковальчук та доцент 
Олександр Забарний. Учасники зустрічі поклали квіти до 
меморіальної дошки Євгену Гуцалу.

Лесь Хонда

Куди біжить дорога

Фото на згадку про зустріч

Радяться методисти
27–28 вересня 2018 р. на філологічному факуль-

теті Ніжинського державного університету імені Ми-
коли Гоголя відбулася Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Шості Бугайківські читання», 
присвячена актуальним питанням викладання мови 
й літератури. Організатори конференції, кафедра ме-
тодики викладання української мови та літератури  
Гоголівського вишу, залучили до проведення науко-
вого зібрання 101 науковця з різних регіонів Укра-
їни. Конференція відбувалася як в очному, так і за-
очному форматах.

Уже вшосте в гостинно-
му Ніжині відбувається на-
уковий форум, присвячений 
пам’яті визначного україн-
ського вченого й педагога, 
першої жінки-доктора пе-
дагогічних наук, випускни-
ці Ніжинського державного 
педагогічного інституту Те-
тяни Федорівни Бугайко.

За 10 років проведен-
ня більше 200 українських 
учених опублікували свої 
дослідження в «Наукових 
записках Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя». Ось і цьо-
го разу конференція відкрила низку нових імен, серед 
яких Світлана Нестеренко (Івано-Франківськ),  Ірина 
Тригуб (Київ), Іван Баран (Чернігів), Юлія Сидоренко 
(Ніжин), Галина Хоменко (Конотоп). Поряд із молоди-
ми вченими в конференції взяли участь і досвідчені, 
чий методичний доробок збагатив педагогічну науку 
України. Це доктор філологічних наук, професор Гри-
горій Самойленко (Ніжин), доктор педагогічних наук, 
професор Юрій Бондаренко (Ніжин), доктор філоло-

гічних наук, доцент Алла Бондаренко (Ніжин), доктор 
педагогічних наук, професор Світлана Жила (Черні-
гів), доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту педагогіки НАПН України Та-
міла Яценко (Київ), доктор педагогічних наук, доцент 
Наталія Романишина (Рівне) та інші.   

Визначною подією цьогорічної конференції стала 
презентація книги Володимира Данилова «Література 
як предмет викладання». Про роботу над виданням 
розповів завідувач кафедри методики викладання 
української мови та літератури НДУ, професор Юрій 

Бондаренко.
Володимир Данилов 

– випускник Ніжинського 
історико-філологічного ін-
ституту, відомий учений і 
методист. Його книга поба-
чила світ у Санкт-Петербурзі 
в 1917 році. Професор Бон-
даренко віднайшов книгу в 
букіністів, опрацював, ви-
значив її цінність для сучас-
ної педагогічної науки й по-
дав ідею перекласти працю 
українською мовою. Майже 
рік викладачі кафедри пра-

цювали над цим проектом: перекладали й вивіряли 
текст, наукову термінологію, адаптували для сучасно-
го читача. Юрій Іванович Бондаренко написав після-
слово до видання – і от книга одержала нове життя.

Гості конференції ознайомилися з музейним 
комплексом університету, а також пройшли маршру-
том «Ніжин дивовижний», які справили на них неза-
бутнє враження.

Олександр Забарний, доцент кафедри 
методики викладання української мови та літератури 
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ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК: 

ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТНІ НОВАЦІЇ»
18-19 жовтня 2018 р у 

рамках відзначення 85-ї річни-
ці природничо-географічного 
факультету у стінах Ніжинсько-
го державного університету 
імені Миколи Гоголя відбулася  
ІІІ Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Сучасні 
проблеми природничих наук: 
теорія, практика, освітні нова-
ції» (до 85-річчя природничо-
географічного факультету).

На початку пленарного 
засідання з вступним словом 
виступив голова оргкоміте-
ту, ректор Ніжинського державного університету іме-
ні Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент 
Олександр Григорович Самойленко. Міський голова 
Анатолій Лінник привітав учасників конференції з юві-
леєм, побажав ректору університету Олександру Само-
йленку, декану факультету Галині Сенченко та всьому 
колективу факультету процвітання та досягнення всіх 
поставлених цілей.

Потім з цікавими доповідями виступили:
Національний експерт проекту ЄС «Угода мерів-

Схід» в Україні Оксана Кисіль: «Тенденції, досягнення, 
виклики та пріоритети як шлях сталого розвитку дов-
кілля міст України»;

Доктор географічних наук, професор М.О. Бара-
новський: «Сучасні проблеми та перспективи соціаль-
но-економічного розвитку міста Ніжина»;

Кандидат сільськогосподар-
ських наук, доцент С.О. При-
плавко: «Агробіостанції Ніжин-
ського державного університету 
імені Миколи Гоголя 90 років»;

Кандидат біологічних наук, 
доцент Г.М Лисенко: «Вплив аб-
солютно заповідного режиму 
на еволюціонування резерват-
них степових екосистем».

Після пленарного засідан-
ня на конференції працювали 
такі секції: біологічні науки; 
географічні науки; хімічні на-
уки; екологічні науки; мето-

дика навчання природничих дисциплін; круглі столи: 
«Сучасні перспективи інтродукції та реінтродукції 
рослин в ботанічних садах півночі України» (до 90-річ-
чя навчально-дослідної агробіостанції НДУ імені Ми-
коли Гоголя), «Сучасні практики вирішення проблем 
довкілля на місцевому рівні».

Для участі в конференції було подано 133 публі-
кації від науковців з 36 установ (з них 3 з-за кордо-
ну).

На конференції виступило 22 науковці з 7 установ.
Конференція проведена на високому науковому 

рівні в творчій і доброзичливій атмосфері. Крім до-
повідачів в роботі секцій взяли активну участь магі-
странти і студенти І-ІV курсів та викладачі фахових 
кафедр природничо-географічного факультету.

Олександр Бездухов, старший викладач

85-річчя природничо-географічного факультету
18 жовтня колектив Ніжинського державного уні-

верситету імені Миколи Гоголя відсвяткував 85-річчя 
створення одного з найстаріших факультетів: природ-
ничого-географічного, співробітники та студенти яко-
го своєю сумлінною працею та навчанням постійно 
примножують славу рідного університету як в Україні, 
так і за її межами, виявляючи високий рівень кваліфі-
кації та професіоналізму.

До своєї Альма матер завітали випускники різних 
років, колишні й нинішні викладачі. Деякі з них при-
були з інших міст України до Ніжина, аби знову відчу-
ти таку рідну атмосферу студентського життя.

Відкрив урочистості молодіжний хор «Світич», по-
бажавши факультету Многая літа! Виступали для ви-
нуватців свята творчі колективи міста, і власне самі 
випускники природничо-географічного факультету.

Першим привітав випускників та викладачів усіх 
років ректор університету Олександр Самойленко, 
зазначивши, що пишається здобутками факультету і 
людьми, які в роботу задля розвитку факультету вкла-
дали багато сили і праці. Також він вручив почесні 
грамоти з нагоди свята. До його привітань долучились 
і випускники різних років. Вже тепер вони займають 
поважні посади і з ностальгією згадують найщасливі-
ші роки в Гоголевому виші.

Колеги з інших навчальних закладів міста, шкіл, 
державних та наукових установ, музеїв, тощо також 
бажали колективу природничо-географічного фа-
культету гідно продовжувати справу попередників та  
водночас залишатися молодими серцем і душею, пе-
редавати свої традиції та любов до природи й науки 
молодому поколінню.
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КОНФЕРЕНЦІЇ

У читальному залі Гоголів-
ського університету було на-
правду затісно. Багато студен-
тів та викладачів вишукували 
стільці, щоб сісти, адже віль-
них парт годі було й шукати. 
Такі інтелектуальні натовпи в 
нас збираються, коли приїж-
джають поважні гості зі сво-
їми просвітницькими висту-
пами, проектами, важливими 
повідомленнями.

Того дня приїхало бага-
то професорів, людей високої 
професійної майстерності. Під 
час наукових читань «Творча 
спадщина Ігоря Качуровського 
і її місце в історії української лі-
тератури», організованих Цен-
тром гуманітарної співпраці з 
українською діаспорою разом 
з кафедрою української літера-
тури та журналістики, говорили 
про видатного ніжинця Ігоря 
Качуровського – сучасного по-
ета, прозаїка й літературознавця, котрий народився 
в нашому місті 1 вересня 1918 року і помер 18 липня 
2013 року в Мюнхені. Згідно з заповітом похований у 
селі Крути неподалік від Ніжина.

Захопила перша миттєвість конференції, коли у 
власному фортепіанному супроводі вокаліст Сергій 
Охонько виконав прекрасний романс Любові Карпен-
ко на слова Ігоря Качуровського «Чорна стрічка». Твір 
сильно зачепив мою увагу й змушував вслухатися в 
слова. Далі стало трохи нудно, але до пори до часу. Бо 
в програмі були виступи науковців з великої літери, 
котрі розповідали про долю Качуровського, про його 
важливість в українській літературі. З кожним висту-
пом мене все більше стала зацікавлювати ця постать. 
Кожен доповідач по-своєму розповідав про поета, але 
всі сходилися в тому, що ця фігура надважлива для 
літературної спадщини України.

Мене вразив і привернув увагу до повідомлень на-
ших гостей зі Львова, Луцька й Києва той факт, що Ігор 
Качуровський був вічним емігрантом. Людина неаби-
якого таланту, відірвана від своєї батьківщини, ніколи 
не забувала про її тяжку долю, бо була націоналістом, 
таким, як скажімо, Іван Огієнко. Про це говорив профе-
сор Київського національного університету культури й 
мистецтв Микола Тимошик. Не лише мені запам’ятався 
емоційний спіч Миколи Степановича про виховання 
національної свідомості кожного українця. Професор 
переконував, що Качуровський був справжнім націона-
лістом і розумів, наскільки важливо, щоб українці були 
не просто патріотами, а національними бійцями за свою 
країну, мову, наші неповторні звичаї й обряди. Емо-
ційною промовою професор створив у залі енергетику 
справжньої зацікавленості тим, що відбувалося.

Крім теми українства по-
рушувалися й інші важливі 
питання. Наукові розвідки про 
стильові особливості творчості 
Качуровського, розповіді про 
його наукову діяльність, яка 
сягає закордонних меж. Про 
те, що він був не тільки викла-
дачем Українського Вільного 
Університету в Мюнхені, а ще 
й вправним журналістом на 
радіо «Свобода». Вражає пра-
цездатність митця. У 70-80-х 
роках він ще міг дати фору мо-
лодим чарівникам слова.

Вічне емігранство І. В. Ка-
чуровського і його українська 
творчість за межами рідної 
країни мене вразили більше, 
ніж усі його титули й премії. 
Мабуть, література це і є життя. 
Або ж життя – це літературний 
твір кожного з нас, написаний 
чи то у формі комедії, драми, а 
подекуди й спражньої трагедії. 

Інакше як можна пояснити життя останнього укра-
їнського неокласика Ігоря Качуровського. Доля поета 
нагадує мені життєвий шлях Івана Дідуха з новели Ва-
силя Стефаника «Камінний хрест». Можу лище уявити 
як важко було українському віршареві жити далеко 
від Батьківщини і творити далеко на чужині.

Отож, такі конференції корисні для студентів. 
Вони розширюють їхній світогляд, формують пев-
ні уподобання й подають приклад для наслідування, 
усвідомлення важливості праці над собою.

Станіслав Кармазін, студент ІІ курсу 
філологічного факультету 

спеціальності «Журналістика»

«Останній із могікан 
серед грона неокласиків»

Виступає професор 
Микола Тимошик

На могилі Ігоря Качуровського
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З 12 по 15 жовтня 2018 
року в м. Хмельницький, від-
бувся Міжнародний фести-
валь-конкурс народного танцю 
«Козацькому роду нема пере-
воду» в якому взяв участь «На-
родний аматорський колектив 
профспілок України» Ансамбль 
народного танцю «ЗАБАВА», 
керівник – кандидат педаго-
гічних наук, доцент кафедри 
музичної педагогіки та хорео-
графії Пархоменко О.М., кон-
цертмейстер Волосок О.М. 

Організатор та засновник – дитяча студія Ака-
демічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» 
Хмельницької обласної філармонії, керівник та дирек-
тор фестивалю Сергій Качуринець.

У фестивалі брали участь більше 25 танцювальних 
колективів зі всіх куточків України, а також колекти-
ви з Китайської народної республіки.

На суд журі були представлені три хореографічні 
композиції із діючого репертуару ансамблю, а саме – 
«Дівочий козачок», «Ніжинські забави», «Гопак».

У своїй номінації – V вікова категорія – «студен-
ти» учасники НАТ «Забава» змагались з колектива-
ми Національного педагогічного університету імені  
М. Драгоманова, Миколаївської філії Київського на-
ціонального університету культури і мистецтв. Учас-
ники колективу настільки вразили членів журі та 
глядачів артистизмом, рівнем хореографічної підго-
товки, що отримали найвищу нагороду фестивалю-
конкурсу – Гран-Прі!

Учасники колективу, щиро дякують за підтрим-
ку, ректора Ніжинського державного університету ім. 
Миколи Гоголя , Самойленка Олександра Григоровича 
та Профспілкову організацію студентів НДУ.

Вітаємо колектив та його керівника 
та бажаємо подальших здобутків та перемог!

Танцювальний колектив 
«Забава» привіз Гран-прі з 

фестивалю-конкурсу

Відкриття навчально-наукового 
центру "Польські студії"

19 жовтня 2018 р.у стінах Ніжинського держав-
ного університету імнгі Миколи Гоголя сталася визна-
чна подія: Ніжин і Польща ще міцніше поєднали свої 
зв’язки. Делегація з Польщі у складі: радник-консул 
Консульського відділу Посольства Республіки Польща в 
Україні Яцек Гоцловскі, керівник Реферату, радник з 
питань науково-освітньої співпраці Посольства Респу-
бліки Польща в Україні Емілія Ясюк, президент Спілки 
поляків України Антоній Стефанович, головний ре-
дактор єдиної в Україні польськомовної газети «Дзен-
нік Кійовскі» Станіслав Пантелюк, заступник голов-
ного редактора цього ж видання Анжеліка Плаксіна 
ввже традиційно відвідали Ніжинський університет.

Ціль їхнього візиту до Ніжина - відкриття на-
вчально-наукового центру «Польські студії» в НДУ  
ім. М. Гоголя, який має втілювати ті напрацювання, 
які впродовж останніх десятиліть були проведені вче-
ними, науковцями та студентам НДУ завдяки співп-
раці з товариством поляків у Ніжині «Астер», керів-
ником якого є Фелікса Белінська. Директором центру 
призначено вченого, який розвиває польську темати-
ку в університеті, кандидата історичних наук, доцен-
та Максима Потапенка. Створити такий центр у виші 
була саме його ідея.

Не випадково відкриття навально-наукового цен-
тру відбулось саме цього року, адже 11 листопада 
2018 року Польща святкує свою 100-у річницю неза-
лежності, а в Ніжині спілка поляків «Астер» відзначає 
20-ий ювілей.

Радник з питань науково-освітньої співпраці По-
сольства Республіки Польща в Україні Емілія Ясюк 
зазначила, що дуже приємним і знаковим є бажання 
Ніжина підтримувати зв’язки з Польською Республі-
кою. Це спостерігається у всіх починаннях і результа-
тивній роботі товариства поляків. Ніжинські науковці 
об’єднують свої зусилля у працях, присвячених поль-
ській культурі.

З вітальним словом виступила також завідувачка 
кафедри історії України Київського університету іме-
ні Бориса Грінченка д.і.н., проф. Оксана Салата, яка 
презентувала центру новітні видання, що присвячені 
історії Польщі.

Відносини були закріплені підписанням меморан-
думу про співпрацю між вишами, аби в подальшому 
мати більш плідні спільні результати і розширювати 
сфери діяльності.
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

Ц ими сонячними, не по-осінньому погожими 
днями до Ніжина завітав другий Президент 

України, наш земляк Леонід Данилович Кучма. Серед 
чисельних завдань його робочого візиту було вручення 
іменних стипендій благодійного Президентського фон-
ду Леоніда Кучми «Україна» кращим студентам Ні-
жинського державного університету імені Миколи Го-
голя. Серед п’яти щасливих номінантів на цю відзнаку 
була і моя співрозмовниця – 
студентка-магістрантка  
ІІ курсу філологічного фа-
культету спеціальності 
«Українська мова і літера-
тура та англійська мова», 
Наталія Івахно. Ми зустрі-
лися у затишній аудиторії 
Гоголівського корпусу і веде-
мо неспішну розмову: 

- Наталочко, дозволь 
привітати тебе із отри-
манням відзнаки. Це почес-
но представляти свій фа-
культет на таких заходах?

- Дякую за приві-
тання. Це дуже відпові-
дально бути представни-
ком факультету. Я завжди 
хвилююсь, і на олімпіадах,  
і на наукових конкурсах, 
адже своїми знаннями доводжу причетність до такої 
славетної філологічної школи. А тому моя відзнака, 
це – наслідок роботи моїх викладачів, моїх настав-
ників.

- Сором’язливості ніколи не буває забагато, 
але левова частка успіху все-таки належить тобі.  
У твоїй характеристиці написано, що ти відмінно 
навчаєшся, маєш вагомі успіхи у науковій роботі, 
сумлінно ставишся до громадських доручень. Чи не 
так?

- Так, але якось пишномовно. Дійсно, диплом 
бакалавра я отримала з відзнакою, сумлінно ставлю-
ся до обов’язків старости групи, маю і наукові над-
бання, а все це тому, що мені подобається тут на-
вчатися.

- Розкажи про себе.
- Я народилася у мальовничому селі Бурімка, 

що на Ічнянщині, у родині службовців. Мама працює 
бухгалтером, татко – землевпорядником. Маю молод-
шу сестричку – Оксанку. Вона – студентка першого 
курсу Чернігівського промислово-економічного коле-
джу технології та дизайну. Дев’ятирічку я закінчила 
у рідному селі, а старші класи в Ічнянській ЗОШ №4.

- Чим захоплювалась у школі?

- Навчанням, а ще дуже любила читати худож-
ню літературу. Писала вірші.

- Звісно про кохання.
- А от і ні, вірші для дітей, для молодшої се-

стрички. Мені подобається дитячий світ – він со-
нячний і веселковий, у ньому багато щастя. Отож, 
до завершення навчання у школі, я визначилася із 
майбутньою професією. У 2013 році вступила на на-
вчання до Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя і жодного разу не пожалкува-
ла про це. Мені подобається наш виш, наше місто, 

люди, які працюють тут.
- Як ти захопилася 

наукою?
- Усе почалося із 

курсової роботи з україн-
ської мови. Мені поталани-
ло на наукового керівни-
ка. Кандидат філологічних 
наук, доцент Валентина 
Миколаївна Бережняк – чу-
довий знавець української 
діалектології. Саме вона за-
пропонувала мені працюва-
ти над темою з ономастики 
«Українські призвіща та 
прізвиська». Протягом двох 
років ми продовжували до-
слідження. Підготували і 
на відмінно захистили ди-
пломну роботу. На першо-
му курсі магістратури ми 
поглибили і розширили на-

укову тему. Під керівництвом доктора філологічних 
наук, професора Надії Іванівни Бойко я підготувала 
наукове дослідження і взяла участь у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт, на якому по-
сіла ІІІ місце.

- Які подальші плани та перспективи?
- Завершити роботу над магістерським дослі-

дженням, успішно захистити його та й готуватися до 
вступу до аспірантури.

- А як же особисте життя?
- Хай трохи зачекає. Амбітна мета вимагає 

підготовки, а я не звикла поступатися на шляху до 
мрії.

- Як ти відпочиваєш?
- Слухаю музику, читаю вірші.
- Модернові?
- Хороші. Обожнюю Ліну Костенко, люблю про-

зу Володимира Лиса. Милуюся природою.
- Чи вільне твоє серце для кохання?
- Воно в очікуванні.
- Дякую за бесіду. Нехай усі твої мрії збудуться.
- Я переконана у цьому.

Бесіду вів Лесь Хонда

На шляху до мрій


