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НА ЧАСІ

З Міжнародним днем студента!
П рийміть мої щирі вітання з нагоди Міжнародного дня 

студента – свята молодості, життєрадісності, творчості 
та безупинного пошуку!

Це свято всіх, хто зберігає в душі вогонь новизни та креатив-
ності. Від небайдужої життєвої позиції, активної участі у суспільних 
перетвореннях, незаангажованості думок молодої еліти, якою є сту-
дентство, значною мірою залежить майбутнє нашої країни.

Зичу вам творчого натхнення, наполегливості й успіхів у всіх 
гарних починаннях, здійснення усіх юначих мрій і життєвих планів. 
Нехай ваші молоді серця назавжди збережуть романтику студент-
ських років і наповняться святковим настроєм та радістю. Вірю у 
ваше щасливе майбутнє, у щасливе майбутнє нашої рідної України.

Щастя, миру, злагоди й любові, дорогі студенти!
З повагою, ректор університету, Олександр Самойленко

День Гідності та Свободи українці відзначають  
21 листопада згідно з Указом Президента № 872 від  
13 листопада 2014 року «з метою утвердження в Укра-
їні ідеалів свободи і демократії, збереження та доне-
сення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної 
інформації про доленосні події в Україні початку  
XXI століття, а також віддання належної шани патрі-

Відзначення Дня Гідності та Свободи
отизму й мужності громадян, які постали на захист 
демократичних цінностей, прав і свобод людини і гро-
мадянина, національних інтересів нашої держави та її 
європейського вибору…».

Як відомо, 21 листопада 2013 року розпочались 
перші протести української громадськості у відповідь 
на рішення Кабінету Міністрів України про призупи-
нення процесу підготовки до підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Традиційно у цей день у містах України проходять 
урочистості та меморіальні заходи за участі представни-
ків органів виконавчої влади, територіальних громад, 
народних депутатів, громадянського суспільства, але 
перш за все, – учасників революційних подій в Україні 
в 2004, 2013-2014 роках, родин Героїв Небесної сотні, 
учасників АТО на Донбасі. У цей день люди поминають 
загиблих під час революції, приносять квіти і лампадки 
до пам’ятних місць, організовують виставки та акції.

Біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні у 
місті Ніжині відбулись урочисті заходи, приурочені 
до п'ятої річниці Революції Гідності. У заходах взяли 
участь представники Ніжинського державного уні-
верситету ім. Миколи Гоголя, адміністрація міської 
та районної рад, священнослужителі, депутати, пред-
ставники ЗМІ та всі небайдужі жителі міста.

26 листопада 2011 року – 
День пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 років в Україні

Н адзвичайно важливою є людська пам’ять 
про трагічні сторінки нашої історії, про 

кожну жертву, кожного невинно убієнного та закато-
ваного українця.

О 16:00 буде оголошена загальнодержавна хвили-
на мовчання, після якої українці вдома та у всьому 
світі запалюють свічки пам’яті у себе на вікнах чи біля 
меморіалів голодомору.  

Вічна пам’ять жертвам голодоморів!
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Відбулась щорічна наукова конференція 
«Всеукраїнські Грищенківські читання»

5 жовтня 2018 року в стінах Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя відбулась 
щорічна наукова конференція «Всеукраїнські Гри-
щенківські читання», організована кафедрою укра-
їнської мови спільно з Інститутом української мови  
НАН України, присвячена 82-й річниці від дня наро-
дження академіка Арнольда Панасовича Грищенка.

Славне ім’я Грищенка А. П. – випускника істори-
ко-філологічного факультету Ніжинського педагогіч-
ного інституту імені Миколи Гоголя 1958 року, док-
тора філологічних наук, професора, дійсного члена 
Академії педагогічних наук України, дійсного члена 
Академії вищої школи України, заслуженого діяча на-
уки і техніки України, лауреата премії імені І.Я. Фран-
ка Національної академії наук України, видатного 
українського мовознавця – загальновідоме, глибоко 
шановане як в Україні, так і в усьому слов’янському 
лінгвістичному світі.

У конференції взяли участь105 учасників, які 
представляли науково-дослідні установи  всієї  Укра-
їни – Києва, Полтави, Тернополя, Вінниці, Чернігова, 
Прилук, Ніжина та ін.   

Відкрила наукове зібрання доктор філологіч-
них наук, професор, завідувач кафедри української 
мови  Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя Бойко Н. І., яка зазначила, що нау-
ковці України вже дванадцятий рік поспіль у стінах 
нашого університету пошановують світлу пам'ять А. 
П. Грищенка – видатного науковця, яскраву і мудру 
особистість, прекрасну інтелігентну Людину. Бойко 
Н.І. у своєму виступі озвучила основні віхи біографії 
та наукові досягнення видатного вченого, академіка, 
педагога від Бога.

Великий інтерес присутніх викликала відеодоповідь 
доктора філологічних наук, професора, директора Ін-
ституту української мови НАН України Гриценка П. Ю. 

На пленарному засіданні свої доповіді презен-
тували Бойко Н. І., доктор філологічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри української мови Ні-
жинського державного університету імені Миколи 
Гоголя; Дідун Л. М., кандидат філологічних наук, 
молодший науковий співробітник Інституту укра-
їнської мови НАН України,  Пугач В. М., кандидат 
філологічних наук,  доцент. 

Зі спогадами про спілкування з Грищенком А. П. у 
студентські та викладацькі роки поділився з учасника-
ми конференції Зеленько А. С., який навчався разом із 
видатним мовознавцем у Ніжинському педінституті. 

Основними напрямами секційної роботи науково-
го зібрання стали: науковий доробок   академіка А. П. 
Грищенка, проблеми історичної граматики української 
мови, семантичні аспекти функціонування лексики та 
фразеології української мови, проблемні питання су-
часної морфології, актуальні питання сучасного син-
таксису, лінгвістична інтерпретація тексту, сучасний 
освітній простір: проблеми та перспективи.

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

Про свої наукові здобутки заявили й молоді до-
слідники – магістранти Ніжинського університету іме-
ні Миколи Гоголя, Національного університету  «Чер-
нігівський колегіум» імені Тараса Шевченка та інших 
закладів вищої освіти.

Великий інтерес присутніх викликала презента-
ція наукових здобутків видатного науковця і талано-
витого педагога Арнольда Панасовича Грищенка, під-
готовлена співробітниками наукової бібліотеки імені 
академіка М.О. Лавровського –  Левченко І.О. та Голо-
вко Л.В.

За інформацією кафедри української мови

КОНФЕРЕНЦІЇ
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24 листопада 
у Будинку пись-
менників України 
(Київ, Банкова 2) 
відбулося нагоро-
дження лауреатів 
конкурсу Літератур-
но-наукового фонду  
ім. Воляників-Шва-
бінських (США), 
який проводить 
фундація Україн-
ського Вільного Уні-
верситету. Такий 
конкурс відбуваєть-
ся щорічно від 1999 
року. Премії нада-
ються за опубліко-
вані праці з минуло-
го року з наміром нагородити творчість та заохотити 
до дальшої творчої праці.

Звання лауреата ІІІ ступеня за книгу «Обриси на 
серці» присуджено доценту Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, письменнику Олек-
сандру Забарному. Нагородження проводила Голова 
Світової Верховної  Ради Спілки Української Молоді пані 
Марія Поліщук. Вітаємо нашого колегу з відзнакою.

Нагорода письменнику

7 листопада у блакитній залі Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя відбулась 
презентація збірки кандидата педагогічних наук, до-
цента кафедри методики викладання української 
мови і  літератури, члена Національної спілки пись-
менників України Олександра Забарного «Зорепад 
над Калюжинцями». 

Сам автор зазначає, що ця книга для нього є не-
прогнозованою. Книга «Зорепад над Калюженця-
ми» має свою історію написання: «31 грудня 2017 
року я завершив написання книги «Обриси на серці». 
Вирішив, подарую її рідним, потім друзям і півро-
ку писати не буду. Яке ж було моє здивування, коли  
2 січня прокинувся, сів за комп’ютер і почав писати. 
«Зорепад над Калюжинцями» – це книга-загадка для 
мене самого. Чому? По батьковій лінії, мій рід – вчи-
телі дворянського походження. Та раптом я пишу 
сільські оповідки про маму і мамин рід. Мої опові-
ді про долю одного села впродовж цілого століття, 
про людей цього села, про мій рід, який пошарпало  
XX століття так, як і мільйони родин моєї згорьованої, 
але нескореної України. Для кого ця книга? Для тих, хто 
йдуть за нами. Щоб не зрікалися свого коріння… Не змі-
ліли душею» – розповів присутнім на презентації автор. 

Оповідання, що ввійшли до книги «Зорепад над Ка-
люжинцями», автор називає «сільськими оповідками», в 
яких відображені картини сільського життя, побут нашо-
го рідного краю ХХ століття. Читачі також зможуть по-

Презентація книги Олександра Забарного 
"Зорепад над Калюжинцями"

трапити у ностальгічний час дитинства та юності пись-
менника. У презентації книги взяли участь і виступили 
професори Олександр Ковальчук, Юрій Бондаренко, Єв-
ген Луняк, Микола Тимошик. Модератором зустрічі була 
кандидат філологічних наук, доцент Оксана Капленко. 

Усі присутні поринули у світ авторової сповіді, 
торкнулися найпотаємніших куточків душі письмен-
ника, який представив читачам своє сокровенне.

Бажаємо авторові нових книг, здійснення найза-
повітніших мрій й  натхнення у творчості.

Наш кор.

22-го листопада 2018 року у Колонній залі КМДА  
відбувся Шостий Міжнародний фестиваль-конкурс  
«Україна – це ми!». 

Учасники конкурсу –  "це ті, хто любить нашу кра-
їну понад усе". Це нове покоління, яке виховується у 
нові часи, але не забуває традиції предків.

Гідно представила наш університет та здобула ди-
плом лауреата І ступеня в номінації "Народний спів"  
студентка факультету культури та мистецтв Ірина 
Шевченко (Клас викладача Валентини Коробки).

6-й Міжнародний фестиваль-

конкурс «Україна – це ми!»
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ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

Ц ей тиждень для філологів пройшов під гаслом «Мова 
нас єднає». З нагоди дня української писемності та 

мови доцентом кафедри української мови Вакуленко Гали-
ною Михайлівною разом із магістрантами 2 курсу організова-
но й проведено ряд цікавих заходів.

Святковий настрій створили самі студенти: вже зранку  
5 листопада рекреацію філологічного факультету прикраша-
ли власноруч виготовлені тематичні стіннівки. 

У вівторок студенти 1-2 курсів стали активними учасни-
ками лінгвістичної гри «Народ скаже, як зав’яже», яку прове-
ла магістрантка Івахно Наталія та вікторини «Подорож океа-

ном рідної мови», організованої Конончук Вітою та Грищенко Світланою. В обох заходах взяла верх команда 
1-го курсу «Ше-генерація». Переможців нагородили грамотами. 

У рамках тижня пройшли дві зворушливі презентації: книги відомого прозаїка, члена Національної спіл-
ки письменників та спілки журналістів України, кандидата педагогічних наук, доцента Забарного О.В. «Зо-
репад над Калюжинцями» та поетичних збірок відомого в Україні поета, учасника АТО Олега Короташа. 

Найбільше студентам запам’ятався аукціон знань «Кращий знавець мови», проведений магістрантами Ка-
шубою Тетяною та Маценко Катериною, адже за правильні відповіді на запитання можна було виграти навіть 
додаткові бали до екзаменів. 

Уже в четвер у мовознавчому квесті свої сили проявили студенти 3-4 курсів. Кмітливішими й спритнішими 
виявилися старші. Переможців нагородили грамотами і подарунками.

Завершився тиждень 9 листопада, в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця, традицій-
ним написанням Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.   

Івахно Наталія, магістрантка 2 курсу 
філологічного факультету

Мова нас єднає

НДУ імені Миколи Гоголя вже втретє об’єднав українську 

та польську молодь довкола проблем європейської інтеграції
15–16 листопада 2018 року у стінах Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя відбула-
ся ІІІ Міжнародна наукова конференція «Європейська 
інтеграція: історичний досвід та політичні перспекти-
ви», яка була організована Ніжинським державним 

В університеті традиційно 
писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

В сеукраїнський радіодиктант національної єд-
ності писали в День української писемності 
та мови в нашому університеті. Вже 18 років 

поспіль українці в різних куточках країни пишуть радіодик-
тант. Мовний флешмоб в університеті організували викладачі 
кафедри української мови. До нього приєднались студенти, 
викладачі та співробітники вузу. 

Цьогоріч радіодиктант писали на тему “Крила України”. Він 
прозвучав на хвилі Першого каналу UA: Українське радіо. Читав 
диктант автор тексту, доцент Київського університету імені Бориса 
Грінченка, автор підручників і посібників з української мови Олек-
сандр Авраменко.

Традиційно учасники навчально-виховного процесу об’єднуються не просто для перевірки власної 
грамотності, а насамперед для участі у масштабному національному флешмобі.

Проведення цього заходу дозволяє не лише перевірити знання української мови, а й відчути солідарність з 
усіма, хто шанує українську мову та розуміє важливість її збагачення.

університетом імені Миколи Гоголя спільно з Інститу-
том політології Педагогічного університету в Крако-
ві,  Київським університетом імені Бориса Грінченка, 
Ніжинською міською радою та  Ніжинською район-
ною радою. Учасниками конференції стало близько  
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100 студентів та молодих 
науковців, які досліджу-
ють проблеми сучасної  
Європи та інтеграційні 
процеси у ній. Географія 
учасників конференції 
охопила молодих на-
уковців закладів вищої 
освіти Ніжина, Києва, 
Чернігова та Кракова, а 
також працівників  Ви-
конавчого комітету Ні-
жинської міської ради, 
Ніжинської районної 
ради та Чернігівської 
міської ради.

Мета цієї щоріч-
ної конференції вже 
традиційно полягала у 
сприянні утвердженню демократичних цінностей, 
переконаності у правильності європейського ви-
бору та налагодженню міжнаціонального діалогу 
між молоддю України та Польщі. На глибоке пере-
конання організаторів конференції, освітня та на-
укова співпраця молоді двох країн є запорукою по-
розуміння та дружніх 
відносин між обома 
націями. Саме на цьо-
му наголосив у своєму 
вітальному слові рек-
тор Ніжинського дер-
жавного університету 
Олександр Самойлен-
ко. З вітальним сло-
вом виступили також 
секретар Ніжинської 
міської ради Валерій 
Салогуб, заступник 
міського голови Ігор 
Алєксєєнко, голова Ні-
жинської міської ради 
Олег Бузун, а також 
представники профе-
сорсько-викладаць -
кого складу партнерських університетів – Матеуш 
Каміонка (Педагогічний університет у Кракові) та 
професор Оксана Салата (Київський університет 
імені Бориса Грінченка).

Конференція проходила у формі пленарного та 
5 секційних засідань, які відзначилися високим на-
уково-теоретичним рівнем, з виваженою полемікою 
та великим зацікавленням як молодих вчених, так і 
студентської молоді. Українські та польські студенти 
мали можливість не лише презентувати свої дослі-
дження, але й обмінятися думками щодо минулого та 
майбутніх перспектив єдиної Європи.

Перший конференційний день завершився екс-
курсійною програмою музеями Ніжинської вищої 
школи та історичними місцями вже вечірнього Ні-
жина, що викликала серед учасників конференції не 
менший інтерес, ніж наукові дискусії.

Другий день роботи конференції пройшов у сті-
нах Київського університету імені Бориса Грінченка, 
де на базі історико-філософського факультету від-
бувся круглий стіл «Європейська інтеграція: укра-

їнський та польський 
виміри», присвячений 
100-річчю відроджен-
ня Польської держав-
ності. Крім обговорен-
ня актуальних проблем 
сучасності України та 
Польщі у межах кругло-
го столу Польським ін-
ститутом у Києві були 
нагородженні призери 
конкурсу есе, присвя-
чених історії Польської 
державності.

Щиро дякуємо за 
організаційну та фінан-
сову підтримку ІІІ Між-
народої наукової кон-
ференції "Європейська 

інтеграція: історичний досвід та політичні перспек-
тиви" Виконавчому комітету Ніжинської міської ради 
та персонально Анатолію Ліннику, Валерію Салогубу, 
Ігору Алєксєєнку, Анні Лисенко  та Катерині Шекері;  
Ніжинській районній раді та особисто голові Олегу 
Бузуну та його заступнику Наталії Березці; Представ-

ництву ЄС в Україні та 
очільниці Інформацій-
ного центру ЄС в ЧНТУ 
Альоні Ревко.

Безумовно, кон-
ференція стала можли-
вою завдяки підтримці 
керівництва НДУ імені 
Миколи Гоголя в осо-
бі ректора Олександра 
Самойленка та спонсо-
рам і меценатам, яким 
небайдуже майбутнє 
нашої молоді, серед 
яких депутат Чернігів-
ської обласної ради Ан-
дрій Віротченко, депу-
тат Ніжинської міської 
ради Володимир Ма-

медов, приватні підприємці Анатолій Івашко, Лариса  
Зайко, Олена Соболь, Валерій Козирєв.  

Щиро дякуємо засобам масової інформації за 
об'єктивне висвітлення діяльності університету та 
усім, хто долучився до її організації та проведення, 
передусім Київському університету імені Бориса Грін-
ченка та особисто завідувачці кафедри історії України 
проф. Оксані Салаті, соціально-гуманітарному відді-
лу, видавництву та їдальні НДУ ім. М. Гоголя, а також  
ресторану «Автограф» та кафе «Прохлада».

Висловлюємо слова щирої вдячності керівництву 
Педагогічного університету імені Комісії національної 
освіти у Кракові в особі Казімежа Карольчака, а та-
кож вже доброму другу нашого історико-юридичного 
факультету Матеушу Каміонці та студентам Педаго-
гічного університету в Кракові, які подолали сотні кі-
лометрів для того, щоб зустрітися з нами та посприяти 
розвитку українсько-польської дружби!

Володимир Мартиненко, декан історико-
юридичного факультету
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15 листопада в НДУ ім. М. Гоголя відбулась 
Міжнародна науково-практична конференція щодо 
партнерської взаємодії у системі інститутів соціаль-
ної сфери.

Про її важливість наголосив декан факульте-
ту психології та соціальної роботи НДУ ім. М. Гоголя 
Олексій Тимошенко: «По-перше, ця конференція важ-
лива для становлення зв’язків з ближнім та дальнім 
зарубіжжям. Наш факультет вже 5 років співпрацює 
зі спеціалістами з 
Польщі. Ця робота 
виливається у спіль-
ні соціальні проек-
ти. По-друге, така 
зустріч є важливою 
для наших студен-
тів, адже вони ма-
ють можливість 
познайомитись із 
досвідом фахівців 
інших університе-
тів. Окрім того – це 
можливість поспіл-
куватись з практи-
ками і застосувати 
отримані знання в 
соцустановах Ні-
жина, де, власне, і  
працюють наші випускники».

«Цей навчальний рік ми розпочали з візиту до 
Польщі, а закінчуємо візитом наших польських колег 
до Ніжина», – підкреслив кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи НДУ ім. М. Гоголя Олег Лісовець.

У  рамках конференції була презентована книга 
«Актуальні соціальні проблеми в українських і поль-
ських реаліях, тенденціях і перспективах». Книга на-
друкована двома мовами: українською та польською. 
Дана монографія  є результатом міжнародного науко-
во-дослідницького співробітництва кафедри соціаль-
ної педагогіки та соціальної роботи НДУ ім. М. Гоголя  
з кафедрою педагогіки Державної Вищої Професійної 
школи у Хелмі. Автори представляють аналіз теоре-
тичних  основ соціальних проблем, демонструють їх 
вирішення у Польщі та Україні, визначають сучасні 
тенденції у соціальній роботі. Результати наукових до-
сліджень допомагають удосконалити концепцію ста-
лого  соціального розвитку обох країн.

Презентуючи книгу, одна з редакторів, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педа-
гогіки і соціальної роботи НДУ ім. М. Гоголя Світлана 
Борисюк зазначила: «Ми сьогодні святкуємо 5 років 
з моменту підписання договору між Ніжинським ви-
шем та Професійною школою в місті Хелмі, але нашій 
дружбі між професіоналами, між народами та просто 
між людьми вже більше 5 років. За цей час ми спіль-

ними зусиллями видали уже вісім монографій і бага-
то інших наукових праць. Також за цей час студенти 
Ніжина та Польського міста Хелм разом виконували 
масштабні дослідження про актуальні проблеми в со-
ціальній сфері. Ми разом обмінювались стажуванням 
та практиками між викладачами. Цього року ніжин-
ські студенти відвідали кращі заклади соціальної сфе-
ри в Польщі. У цій монографії вміщені доробки різних 
провідних викладачів Ніжинського вузу, українських 

вишів та навчаль-
них закладів інших 
країн».

Також свою 
думку висловила 
доктор педагогіки 
Державної вищої 
професійної шко-
ли в місті Хелм Га-
лина Бейгер: «наші 
спільні книги – це 
приклад того, як 
дружба людей і про-
фесійна співпраця 
дають хороші плоди. 
Наші польські спе-
ціалісти в цій моно-
графії описали най-
важливіші цінності: 

справедливість, свободу, людяність – все, що важливо 
для соціальної сфери. Людяність – це завжди перший 
пункт в змінах, які ми очікуємо в нашому житті».

Меценат та співавтор даної монографії, депутат 
Чернігівської обласної ради Сергій Охонько, вітаючи 
учасників конференції підкреслив: «Мені дуже приєм-
но бути серед вас, адже наука у всіх сферах рухає про-
грес! На мою думку, людина,  група людей, організації, 
як наприклад Ніжинський університет, місто, область 
та держава в деякій мірі є окремими суб’єктами роз-
витку. І він залежить від досвіду та знань, що є за-
порукою успіху чи навпаки… Саме такі заходи, як 
сьогоднішня конференція, дають можливість обміню-
ватись інформацією, досвідом, успішними проектами. 
Я також намагаюсь відвідати якомога більше держав, 
аби познайомитися з людьми які б навчили мене чо-
мусь новому, і я міг би ці знання реалізовувати у сво-
єму місті та державі. Я впевнений, що ця конферен-
ція дасть новий поштовх розвитку для обох держав: 
Польщі та України, що в свою чергу принесе блага для 
наших народів». Також Сергій Охонько висловив сло-
ва вдячності організаторам конференції, адже саме 
завдяки вкладеним ними зусиллям проводяться такі 
важливі і вкрай потрібні зустрічі.

Після пленарного засідання відбулись майстер-
класи та засідання секцій за темою конференції.

Наш кор.

II Міжнародна науково-практична конференція 
«Партнерська взаємодія у системі інститутів 

соціальної сфери»
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З аряд гарного позитиву та чудового настрою 
отримали всі, хто прийшов 15 листопада до 

актової зали Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя. Уже традиційно до Міжнародно-
го дня студента відбулася Міжфакультетська гра КВН 
"Нумо, першокурснику". Цьогоріч за першість змага-
лися сім команд першокурсників. Насолодитися гар-
ним гумором та підтримати першачків прийшло стіль-
ки глядачів, що і яблуку не було де впасти. Більшість 
команд показала високий рівень підготовки. Юні гу-
мористи потішили гарними жартами, чудовою актор-
ською грою та запальними танцями. 

На початку гри був показаний ролик "Один день 
з життя студента НДУ", розроблений Профкомом сту-
дентів та соціально-гуманітарним відділом. На по-
чатку гри відбулось нагородження кращих студентів. 
Ретор вишу Самойленко Олександр Григорович від-
значив грамотами активну студентську молодь, яка 
також отримала квіти від Профкому студентів.

Щодо самої гри, то збірні команди факультетів по-
змагалися у двох конкурсах - привітання та пародія. 
Переможцем гри після кількарічної паузи стала коман-
да історико-юридичного факультету "Я, ти, він, вона". 
Друге призове місце у команди факультету іноземних 
мов "Трудности перевода", гравець якої Ельвін Ахмедов 
отримав спеціальний приз від Профкому студентів. Тре-
тє місце у команди природничо-географічного факуль-
тету "7 овощів".

Свято гумору уже традиційно відбулося за під-
тримки ректора Самойленка Олександра Григорови-
ча, соціально-гуманітарного відділу, Профкому сту-
дентів та студентської ради університету.

Дякуємо вболівальникам, які просто зробили ан-
шлаг в залі, найактивніші з яких отримали подарунок 
від студради університету.

До нових зустрічей!

"Нумо, першокурснику" у стінах 
Ніжинського державного університету

10 листопада команда "Дуракам закон не писан" 
зіграла у суперкубку та стала чемпіоном Кременчуць-
кої ліги КВН сезону 2018. 

"Це було неймовірно, і нарешті ми цього досягли! 
Ця перемога тим цінна, що це останній сьомий сезон 
ліги КВН, далі в них буде "Ліга Гумору" куди ми вже 
запрошені. У грудні ще три фінали у різних містах:  
у Сумах, Черкасах та Чернігові, які будуть не менш 
важкі!" – поділився враженнями капітан команди 
Іванюк Сергій.

Дякуємо за підтримку чудовому кременчуцькому 
залу! І звичайно ж ректору вузу Самойленку Олексан-
дру Григоровичу, соціально-гуманітарному відділу та 
друзям команди.

Вітаємо команду та бажаємо їй вдячних глядачів 
та нових перемог!

"Дуракам закон не писан" – 
чемпіони Кременчуцької ліги КВН
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

Мій співрозмовник - студент факультету  культури 
і мистецтв Ніжинського державного університету Ванг 
Жібін. Надзвичайно харизматичний та привітний юнак, 
цікавий співрозмовник. Не-
зважаючи на труднощі пе-
рекладу, розмова видалася 
невимушеною та дружньою.

- Привіт! Розкажи 
нам про себе, про свою роди-
ну. Як сталося, що ти при-
їхав до України?

- Я народився 5 груд-
ня 1992 року в окрузі Бінь-
жоу, на півночі китайської 
провінції Шаньдун. У родині 
я єдина дитина, братів і сес-
тер не маю.

- Ти отримував про-
фесійну освіту на батьків-
щині, чи Ніжин це твій пер-
ший університет?

- Вдома я навчався в 
художньому коледжі. Шань-
дунський художній коледж  
є однією із шести найбіль-
ших мистецьких шкіл у Китаї, а також культурницьким 
центром провінції Шаньдун. Я там навчався музиці, опа-
новував художнє та театральне мистецтво.

- І все ж, як ти потрапив до України?
- Зацікавлення українською культурою в Китаї до-

сить велике. Особливо українською музикою та піснею. 
Китайці вважають, що українська музика надзвичайно са-
мобутня, а пісня - красива, поетична, мелодійна. В основі 
навчання вокалу на моїй батьківщині лежить ще радянська 
методика викладання. Вона досить ефективна, але хочеться 
чогось нового, оригінального… Саме тому я вирішив вчитися 
співу в Україні, порадився із батьками, і обрав ваш, а тепер 
вже і мій, університет, який має гарні мистецькі традиції.

- Чим привабив тебе наш виш?
- Насамперед розміреним, спокійним ритмом жит-

тя і навчання. Мені подобається місто Ніжин, його ар-
хітектура, люди, які тут мешкають. На території універ-
ситету мені найбільше сподобався старий корпус, такої 
краси і величі я раніше не бачив.

- Які труднощі чатують на іноземного студента 
в Ніжині?

- Коли я від’їздив на навчання до України, то зви-
чайно переживав, як я буду сам у чужій державі, без під-
тримки батьків та друзів. Але все склалося чудово, на сво-
єму шляху я зустрів багато добрих людей, які щодня мені 
допомагають і в навчанні, і в побуті. Ніяких труднощів 
зараз я не відчуваю, щоправда бракує знання української 
мови, але в нагоді тут стає гугл-перекладач. Я старанно 
вчу українську мову, бо маю мрію – співати українські 
пісні рідною мовою. Щодо невеликих прикростей, то маю 
певну трудність – не можу вільно мандрувати містом, бо 
не маю його мапи, а от на території університету я вже 
орієнтуюсь вільно.

- Чи є в тебе улюблена навчальна дисципліна або 
викладач?

- Усі викладачі до мене привітні і доброзичливі, 
готові завжди прийти на допомогу. Я за це їм дуже вдяч-
ний. Я люблю навчатися, а тому усі навчальні дисципліни 
мені подобаються, як фахові, так і педагогічні.

- Як склалися у тебе 
стосунки з однокурсника-
ми?

- Однокурсники у 
мене просто чудові, вони до-
брозичливі у спілкуванні зі 
мною. Ми знайшли багато 
спільних тем, як з хлопцями, 
так і дівчатами. Мені дуже 
подобається спілкуватися з 
українськими студентами.

- Ти відчуваєш куль-
турні відмінності між Укра-
їною та Китаєм?

- Це зовсім дві різні 
країни, з різним політичним 
укладом та історичними тра-
диціями. Україна – європей-
ська країна. Я в захваті від 
європейської архітектури, і 
української зокрема. Архі-
тектура мене цікавить ще з 

часу навчання в Китаї, я поглиблено вивчав курс євро-
пейської архітектури. Щодо побуту, то тут я також на-
магаюся дотримуватися європейських норм. Китайці  на-
магаються взяти від Європи все краще.

- На твою думку, вища освіта в Україні відрізня-
ється від освіти в Китаї?

- Мені важко судити. В китайських університетах 
є ряд обов’язкових дисциплін: англійська мова, китай-
ська мова, політологія, фізичне виховання та цикл ма-
тематичних дисциплін. Ці п’ять предметів вивчаються в 
усіх вузах, незалежно від обраної спеціальності.

- Що плануєш робити після закінчення універси-
тету?

- Буду вступати до магістратури Ніжинського дер-
жавного університету.

- Чим ти займаєшся у вільний від навчання час? 
Чи маєш якесь хобі?

- Весь свій вільний час я присвячую навчанню. 
Поглиблено вивчаю матеріали з теорії музичного навчан-
ня та методики викладання. Жартома можу наголосити, 
що щодня займаюсь спортом, долаю по кілька кілометрів 
між корпусами та гуртожитком.

- А щодо художньої літератури? Читаєш якісь 
книги?

- На жаль, через незнання української мови, я не 
можу читати книги українською, але прагну.

- Сумуєш за домівкою? Чи часто спілкуєшся з рід-
ними?

- Не так часто, як хотілось б. Сумую за своїми дру-
зями та рідним містом Біньчжоу. Хотілося б мати можли-
вість частіше бувати вдома.

- Дякую тобі за інтерв’ю.
- Прошу.                                                          

Бесіду вела Анна Лебедєва

Закоханий у пісню


