
Міністерство освіти і науки  України 

Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя 

Наказ 

24 вересня 2019 р. м. Ніжин   № 173 

 

Про відзначення 

200-річчя діяльності 

університету 
 

 

 4 вересня 2020 р. виповнюється 200 років від початку діяльності 

Ніжинської вищої школи – Гімназії вищих наук князя Безбородька, 

історичним правонаступником і спадкоємцем якої є Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя. З метою забезпечення підготовки до 

ювілейної дати та гідного її відзначення наказую: 

1. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення 200-річчя 

діяльності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 

схвалений Вченою радою університету 19 вересня 2019 р., протокол № 2 

(додається). 

2. Затвердити під моїм головуванням організаційний комітет з 

підготовки та відзначення ювілейної дати у такому складі: 

Бойко О.Д. – перший проректор, проректор з навчально- педагогічної роботи, 

заступник голови оргкомітету; 

Давиденко С.М. – проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-

господарських питань, заступник голови оргкомітету; 

Мельничук О.В. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, 

заступник голови оргкомітету; 

Гусейнова Л.В. – декан факультету культури і мистецтв; 

Забарний О.В. – доцент кафедри мовно-літературної освіти та культури 

української мови 

Іванюк С.О. – голова профкому студентів (за згодою); 

Клипа Н.І. – декан філологічного факультету; 

Ковальчук Ю.О. – директор навчально-наукового інституту точних наук та 

економіки; 

Лейберов О.О. – голова профкому співробітників (за згодою); 

Лещенко А.Є. - голова студентської ради університету; 

Мартиненко В.В. – декан історико-юридичного факультету; 

Морозов О.С. – директор бібліотеки 

Овчар О.О. – головний бухгалтер; 

Самойленко Г.В. – завідувач кафедри слов’янської філології, 

компаративістики та перекладу; 

Сенченко Г.Г, - декан природничо-географічного факультету; 

Скороход В.І. – начальник соціально-гуманітарного відділу; 

Тезікова С.В. – декан факультету іноземних мов; 

Тимошенко О.А. – декан факультету психології та соціальної роботи 
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3. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів, 

завідувачам кафедр та керівникам інших підрозділів узяти до керівництва 

визначені заходи та врахувати їх при плануванні й організації роботи в 

2019/2020 та наступному навчальних роках. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Ректор університету       О.Г. Самойленко 

 



                                                     

Затверджено 

                                                                           Наказ ректора університету  від                         

         24 вересня 2019 р. № 173 

 

 

План заходів 

з підготовки та відзначення 200-річчя діяльності 

  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

№№ 

п/п 

 Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Звернення до Міністерства освіти і 

науки України щодо порушення 

клопотання перед Верховною Радою 

України і Кабінетом Міністрів України 

про відзначення ювілейної дати 

університету на державному рівні та 

надання відповідних коштів за цільовим 

призначенням. Зокрема, передбачити 

виконання таких робіт: 

а) модернізація матеріально-технічної 

бази університету (придбання 

обладнання для кафедр і лабораторій, 

створення додаткових комп’ютерних 

класів, аудиторій дистанційного 

навчання, придбання мікроавтобуса) –  

2 млн. 500 тис. грн.; 

б) проведення робіт з поточного 

ремонту та оновлення інтер’єрів 

навчальних корпусів, бібліотеки і  

гуртожитків, упорядкування прилеглих 

до них територій – 4 млн. 800 тис. грн.; 

в) оновлення та переобладнання 

експозицій музейного комплексу 

університету (меблі, технічне 

оснащення, мультимедійна та 

інтерактивна техніка тощо) –                             

200 тис. грн.; 

г) оснащення сучасними 

поліграфічними засобами видавничого 

центру університету –700 тис. грн.; 

Вересень 

 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 рр. 

 

 

 

 

 

 

Січень-

серпень 

2020 р. 

 

 

До липня  

2020 р. 

 

 

 

 

Січень-

травень 

2020 р. 

Ректорат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давиденко С.М., 

декани 

факультетів, 

директор 

інституту, 

завідувачі 

кафедр 

Давиденко С.М., 

керівники 

підрозділів 

 

 

Скороход В.І., 

Парубець Г.С. 

 

 

 

 

Борис І.П. 
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д) капітальний ремонт систем пожежної 

сигналізації та пожежогасіння в 

навчальних корпусах і гуртожитках –  

3 млн. 900 тис. грн.; 

е) реалізація заходів за програмою 

енергозбереження – 5 млн. грн. 

 

До вересня 

2020 р. 

 

 

2019-2020 рр. 

 

Давиденко С.М. 

 

 

 

Давиденко С.М. 

2. Клопотання перед Чернігівською 

обласною державною адміністрацією та 

Ніжинською міською радою щодо 

відзначення ювілейної дати 

університету в Чернігівській області та 

м. Ніжині а також надання 

університетові спонсорської допомоги, 

необхідної для реалізації відповідних 

заходів 

Вересень 

 2019 р. 

Ректорат 

3. Клопотання перед Укрпоштою щодо 

випуску  ювілейної поштової марки та 

конверта «200 років діяльності 

Ніжинської вищої школи» 

Січень 2020 р. Ректорат 

4. Підготовка та видання:  

а) монографії «Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя»; 

б) біо-бібліографічних довідників 

«Вчені Ніжинської вищої школи», 

«Видатні випускники Ніжинської вищої 

школи»; 

в) рекламно-інформаційного буклета 

«Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя»; 

г) комплекта фотолистівок 

(фотоальбома) «Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя»; 

д) збірників наукових праць викладачів, 

студентів та аспірантів університету 

(«Актуальні проблеми психолого-

педагогічних наук», «Актуальні 

проблеми історії, філології та 

мистецтвознавства», «Проблеми 

природознавства, хімії та фізико-

математичних наук») 

Або: «Психолого-педагогічні та 

соціальні науки в Ніжинській вищій 

школі», «Історико-філологічні науки та 

 

До серпня 

2020 р. 

До серпня 

2020 р. 

 

 

До червня 

2020 р. 

 

До червня 

2020 р. 

 

До вересня 

2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельничук О.В. 

 

Мельничук О.В. 

 

 

 

Скороход В.І. 

 

 

Скороход В.І. 

 

 

Мельничук О.В. 
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мистецтвознавство в Ніжинській 

вищій школі», «Природничо-географічні 

та точні науки в Ніжинській вищій 

школі» 

е) ювілейних випусків періодичних та 

серійних видань університету: «Наукові 

записки», «Література та культура 

Полісся», «Гоголезнавчі студії», газет 

«Альма-матер», «Український дім» та 

ін. 

 

 

 

 

 

 

До вересня 

2020 р. 

 

 

 

 

 

Редколегії 

видань 

 

5. Оновлення інтер’єрів навчальних 

корпусів, бібліотеки, студентських 

гуртожитків 

До липня 

2020 р. 

Скороход В.І. 

6. - Подання клопотань щодо відзначення 

науково-педагогічних працівників, 

співробітників, студентів та аспірантів 

державними і відомчими нагородами за 

вагомі досягнення в праці і навчанні 

Січень 2020 р. Бойко О.Д., 

Лапко Ф.С. 

7. Проведення ювілейної науково-

практичної конференції «Ніжинський 

університет: віхи історії та сьогодення» 

Вересень 

2020 р. 

Мельничук О.В. 

8. Проведення презентаційних заходів, 

присвячених ювілею університету в 

закладах освіти Ніжина та Чернігівської 

області 

Березень-

червень  

2020 р. 

Скороход В.І. 

9. Оновлення інформації про університет 

на веб-сайті та інших джерелах 

комунікації в мережі Інтернет 

Вересень-

жовтень  

2019 р. 

Стрілець В.П. 

10. Публікація матеріалів з історії та 

сьогодення університету в засобах 

масової інформації (преса, Інтернет, 

радіо, телебачення) 

2019-2020 рр. Скороход В.І. 

11.  Виготовлення відеофільму «Віхи історії 

та сьогодення Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя» 

До травня 

2020 р. 

Скороход В.І. 

12. Виготовлення ювілейної монети та 

пам’ятної медалі (нагрудного знака) 

«200 років діяльності Ніжинського 

державного університету імені Миколи 

Гоголя» або «Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя– 200 

років діяльності» 

До червня 

2020 р. 

Давиденко С.М. 
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13. Інформування осередків української 

діаспори про заходи з відзначення 

ювілейної дати університету, 

запрошення представників діаспори до 

участі в ювілейних заходах 

2019-2020 рр. Онищенко Н.П. 

14. Організація та проведення 

урочистостей, приурочених 200-річчю 

діяльності Ніжинської вищої школи 

Вересень  

2020 р. 

Оргкомітет 

 

Схвалено 

Вченою радою університету 

19 вересня 2019 р.,  

протокол № 2  
    

    

     

 


