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НА ЧАСІ

-  Я к пройшла цьогорічна вступна кампа-
нія? – з таким запитанням ми зверну-

лися до відповідального секретаря приймальної комі-
сії, кандидата мистецтво знавства, доцента Тетяни 
Валеріївни Ляшенко.

- Як завжди організовано, виважено, а ще з вели-
кою увагою до абітурієнтів. Принагідно, хочу подякува-
ти усім колегам, які працювали цього року в приймаль-
ній комісії, за сумлінне виконання своїх службових 
обов’язків. Цьогоріч до приймальної комісії надійшло 
1278 заяв від абітурієнтів. Це дещо менше, аніж ми-
нулого року. Найбільшою популярністю у майбутніх сту-
дентів користувалися спеціальності: «дошкільна освіта» 
– 140 заяв; «філологія» (германські мови та літератури, 
переклад) – 133 заяви; «середня освіта (англійська мова)» 
– 97 заяв; «історія та археологія» – 92 заяви; «середня 
освіта. Історія» – 79 заяв. Ось така п’ятірка лідерів.

За наслідком конкурсного відбору студентами  
І курсу денної  форми навчання ми зарахували 257 
абітурієнтів: 148 за державним замовленням та 
109 на умовах оплати ( у минулому році – 288: від-
повідно 161 та 127; у позаминулому – 322 особи). Най-
більша кількість студентів вступили на факультет пси-
хології та соціальної роботи – 72 (+ 23 у порівнянні з 
минулим роком); факультет іноземних мов – 49 (– 30); 
історико-юридичний – 47  (– 14).

- Як пояснити те, що на спеціальність «жур-
налістика» було подано 53 заяви, а зараховано на на-
вчання лише 4 студенти?

ЗВІТУЄ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
- Низьким рівнем підготовки абітурієнтів. Адже 

зарахування на держзамовлення на таких спеціаль-
ностях відбувається за загальнодержавним рейтин-
гом. У цей рейтинг потрапив один студент з наших 
абітурієнтів – одне місце державного замовлення, ще 
3 студенти погодилися навчатися на умовах оплати. 
На такі спеціальності студенти повинні мати поперед-
ню підготовку.

- А як пройшов набір до магістратури?
- Хотілося б кращого. Багато випускників бака-

лаврату пішли працювати, вважаючи, що вищу освіту 
вони вже здобули. Цього року на І курс магістратури 
зараховано 181 студент: 146 за державним замов-
ленням та 35 на умовах оплати (минулий рік – 248: 
відповідно 211 та 37).

- А що повідомите про заочну форму навчання?
- Цілком природно, що заочна форма навчання 

втрачає свою актуальність. Нинішнього року на І курс 
заочної форми навчання ми набрали 89 студентів (ми-
нулий рік – 162). Що стосується магістратури, то по-
кажчик тут дещо кращий – 145 студентів.

- Що б Ви хотіли побажати колегам у новому 
навчальному році?

- Перш за все здоров’я та родинного добробуту. 
А ще попрохати – бережіть  студента. За кожним з них 
копітка робота приймальної  комісії.

- Дякую за розмову.
- Прошу.                             

Спілкувався Олександр Забарний

Vivat, 
університет!

2 вересня біля 
стін старого кор-
пусу університету 
повітря було напов
нене відчуттям  

радості зустрічі з друзями, одногрупниками, колегами. На урочисту лінійку з нагоди Дня знань 
зібралась університетська родина, яка цього року поповнилась 257 студентами денної форми навчання. 
Традиційно, з вітальним словом до присутніх звернувся ректор Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя Олександр Самойленко, який побажав студентам наснаги та успіхів 
у новому навчальному році! Також стало тражицією передача Ключа знать від голови профкому 
студентів Сергія Іванюка першокурсникам в особі студента першого курсу факультету інозем-
них мов Гульпи Данила. Сергій побажав студентам яскравих буднів та легкого начання. Від 
імені професорськовикладацького складу першокурсників привітала декан природничогеографічного 
факультету доцент Галина Сенченко. 

   З увагою до студента
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30 серпня 2019 року на свою традиційну серпневу 
нараду зібралися викладачі уславленого Гоголівського 
вишу. Атмосфера у актовій залі університету панува-
ла піднесена, певно, цьому сприяла чудова сонячна 
погода. Літо радувало теплом. Збори відкрив ректор 
університету кандидат історичних наук, доцент Олек-
сандр Григорович Самойленко, який привітав при-
сутніх з початком нового навчального року і побажав 
міцного здоров’я та плідних наукових здобутків. Далі 
присутні заслухали щорічну звітну доповідь ректора.

У своїй промові Олександр Григорович спочатку 
акцентував увагу на здобутках колективу за попередній 
навчальний рік. До таких він зарахував суттєве зміцнен-
ня кадрового потенціалу викладацького складу вишу: 
на 30.07.19 року в університеті працювало 40 докторів 
наук, професорів. Протягом навчального року захищено 
2 докторські і 5 кандидатських дисертацій. Цього року 
до докторантури відправлено ще 3 молодих науковців.

У порівнянні з попереднім навчальним роком за 
рейтингом ТОП-200 вуз піднявся ще на одну сходин-
ку і посідає 173 місце (оцінка якості науково-педа-
гогічного потенціалу – 6,69; якості навчання – 4,8; 
міжнародного визнання – 0,87). Але це не повинно 
заспокоювати, адже виші нашої області у рейтингу 
знаходяться значно вище (Чернігівський технологіч-
ний університет – 59 місце; Національний університет 
«Чернігівський колегіум» – 153).

Ректор привітав редакційний колектив наукового 
видання «Література і культура Полісся» із входженням 
до науково-метричної бази «Копернікус». На часі до-
лучення до неї ще одного університетського видання –  
«Наукові записки НДУ. Психолого-педагогічні науки».

Поліпшилась робота щодо залучення на навчан-
ня до вишу іноземних студентів. На сьогодні у Гого-
лівському університеті навчаються студенти з Китаю, 
В’єтнаму, Туреччини, Азербайджану, Таджикистану. 
Але їх контингент незначний, а щоб його поліпшити, 
необхідно ширше впроваджувати англомовні програ-
ми викладання навчальних дисциплін.

Якісно змінилася організація роботи Вченої ради 
університету. Створення у її складі науково-методичних 
комісій суттєво активізувало роботу. З переходом викла-
дачів на 600-годинне навантаження, стабілізувався нав-
чальний процес, поліпшились умови навчання студентів.

Значну роботу проведено господарськими служ-
бами університету щодо енергозбереження. Збудовано 
нову котельню, яка значно економить енергоресурси і 
забезпечує цілодобову подачу гарячої води у студент-
ські гуртожитки. Здійснено заміну вікон у навчально-
му корпусі, замінено 400 світильників і 800 ламп на 
енергозберігаючі.  Всі ці заходи дозволили зменшити 
витрати електроенергії на 35%. У планах встановлен-
ня теплопунктів у гуртожитках №1 та 2. Поліпшення  
побутових умов проживання студентів значно впли-
ває на привабливість вишу.

Закінчився міжнародний науковий проект «Ген-
дерні студії». Ректор подякував співкерівникові проек-
ту доценту Т.В. Лісовій за проведену роботу. У межах  

даного проекту виш значно зміцнив власну матеріаль-
ну базу і відкрив нову магістерську програму.

Активно проводилася робота з ліцензування та 
акредитації нових спеціальностей у виші. За минулий 
рік було ліцензовано та акредитовано 10 бакалавр-
ських та 15 магістерських програм. Більшість з них 
довела свою життєздатність під час цьогорічної вступ-
ної кампанії.

Започатковано роботу з отримання ліцензій на 
перепідготовку педагогічних працівників шкіл регіону 
на факультетах університету.

Значно підвищився рівень проведення загаль-
ноуніверситетських заходів та свят. У цьому велика 
заслуга працівників соціально-гуманітарного відділу 
вишу та їх керівника Віталіни Скороход.

Порадували і спортсмени університету. Магі-
странт факультету психології та соціальної роботи Пе-
тро Іванов став чемпіоном світу з боксу серед профе-
сіоналів до 25 років за версією WBC у другій середній 
вазі. Отож, славні олімпійські традиції вишу продо-
вжуються.

Але разом з тим новий навчальний рік поставив 
нові виклики та актуалізував існуючі проблеми. Най-
головніша з них –  втрата контингенту студентів! На 
сьогодні в університеті навчається 1523 студенти 
денної форми та 789 заочної форми навчання. Як за-
свідчила цьогорічна приймальна кампанія, зацікавле-
ність педагогічними спеціальностями серед випускни-
ків шкіл зменшується. На перший курс денної форми 
навчання було зараховано 257студентів (минулий рік 
288), на заочну форму навчання 89 студентів (відпо-
відно 106). На магістерські програми було зарахова-
но 176 студентів (у минулому році 245 студентів). 
Зменшення контингенту студентів веде до зменшення 
навантаження викладачів, а відповідно і до скоро-
чення ставок. Під загрозою зникнення як самостійні 
структурні одиниці,  філологічний та природничо-гео-
графічний факультети. Все це змушує педагогічний 
колектив вишу докорінно змінити підходи до прове-
дення профорієнтаційної роботи.

Потребує негайного запровадження система дис-
танційного навчання; необхідно продовжувати роботу 
з ліцензування нових спеціальностей; активізувати ро-
боту щодо залучення до вишу контингенту іноземних 
студентів; завершити процес створення Асоціації ви-
пускників вузу. Кафедри університету мають активізу-
вати свою діяльність щодо участі у міжнародних про-
ектах та грантах. Слід ширше залучати студентів вишу 
до здобуття паралельної освіти, участі у роботі мовної 
школи, з метою ґрунтовного опанування англійською 
мовою. Радам факультетів слід продумати заходи щодо 
структурної оптимізації навчальних підрозділів.

У своїй доповіді ректор ґрунтовно проаналізував 
фінансове становище вишу. В обговоренні доповіді 
взяли участь і виступили доценти О.В. Забарний та 
С.В. Тезікова.                      

На зборах був присутній Лесь Хонда

НОТАТКИ З КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕРПНЕВІ ОБЖИНКИ
(нотатки із загальних зборів 

викладачів університету)
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У своєму виступі на загальних зборах викла-
дачів університету декан факультету іно-

земних мов, доцент Світлана Володимирівна Тезікова 
повідомила присутніх про результати електронного 
анонімного опитування випускників, яке провела сту-
дентська рада названого факультету. 

Серед чисельних запитань анкети були доволі ак-
туальні: Чи самостійно ви обрали навчання на даному 
факультеті? Переважна більшість студентів відпо-
віли – так. Чи не розчарувалися ви у своєму виборі? 
Майже стовідсотково відповіли – ні. На запитання: Що 
б ви хотіли побажати щодо поліпшення навчального 
процесу? – переважали відповіді: – Навчальні плани 
перенасичені дисциплінами, які не мають прямого 
відношення до майбутнього фаху. Необхідно надати 
більше вибору студенту, збільшити у планах вибірко-
вий компонент. Дайте студенту самостійності! 

На запитання: Що б ви хотіли побажати викла-
дачам? Була низка цікавих відповідей: Не переносити 
шкільні методи викладання на студентську аудито-
рію. Втомився боротися з ПВВ (почуттям власної важ-
ливості) викладача! Уникати зверхності у спілкуванні 
зі студентами.

На запитання: На що першочергово слід звернути 
увагу керівництву вузу? – переважала відповідь: – На 
поліпшення побутових умов проживання студентів та 
на зміцнення матеріальної бази факультету.

Студенти, дякуємо! Ми ВАС почули.

Чого хоче сучасний студент?
Підсумки анкетування

4 вересня про-
тягом дня на подвір’ї 
Ніжинського держав-
ного університету імені 
Миколи Гоголя проходив 
фестиваль історичної 
реконструкції. 

Кожного відвідувача 
зацікавили різноманітні 
локації. Можна було долу-
читися до створення гли-
няних виробів у гончарній 
студії під керівництвом 
Кедуна Івана, із вправ-
них рук якого за 7-10 
хвилин зі шматка глини 
народжується справжній 
витвір гончарного ми-
стецтва. Наступна локація – це кузня,  відтворена за 
ескізами минулих століть. В ній усі охочі могли викува-
ти вістря стріл. Також можна поуправлятись у стрільбі 
з лука або ознайомитись із азами історичного фехту-
вання. Протягом дня біля старого корпусу відбувалися 
справжні костюмовані баталії. 

Викладачі та студенти історико-юридичного факул-
ьтету вдячні усім, хто проявив інтерес до цього фе-
стивалю, та висловлюють сподівання, що надалі  
фестиваль набере ще більших обертів.

Анна Лебедєва

Фестиваль 
історичної реконструкції

76 років минуло з дня визволення Ніжина від на-
цистських загарбників у роки Другої світової війни.

Біля пам’ятного знаку відбулись урочисті захо-
ди. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять 
загиблих у тяжкі роки та поклали квіти до Вічного 
вогню. Серед учасників пам’ятних заходів були пред-
ставники Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя. 

Світла пам’ять полеглим героям. 

День визволення міста 
від нацистських загарбників

Ч ернігівська обласна премія імені Михайла 
Коцюбинського щорічно відзначає авторів 

літературних, мистецьких та наукових досягнень, 
пов`язаних з Чернігівщиною.

В номінації «Народознавство» почесну відзнаку 
отримав Леп`явко Сергій Анатолійович, доктор істо-
ричних наук, професор кафедри історії України Ніжин-
ського державного університету імені Миколи Гоголя.

Вітаємо Сергія Анатолійовича з нагородою та ба-
жаємо подальших успіхів та звершень! 

У Чернігові визначили номінантів 
премії Коцюбинського

ВІТАЄМО
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14 вересня 2019 року виповнюється 110 років 
з дня відкриття музею Миколи Гоголя в Ніжинсько-
му державному університеті. Сьогодні він - важлива 
складова поліфункціонального музейного комплексу, 
що реалізує стратегію розвитку гуманітарної освіти 
вишу. Музею, його унікальним та оригінальним екс-
понатам, історії побутування присвячено багато кра-
єзнавчих, гоголезнавчих та історичних досліджень. 
Цікавим, наприклад, є видання 
«Листи Миколи Гоголя з Ніжина» 
(2011 р., укладач – Калитка В. 
І.), що присвячене епістоляр-
ній спадщині письменника ні-
жинського періоду. У одній із 
фундаментальних праць – «Му-
зей Николая Гоголя в Нежине» 
(2008, автор – проф. Самойлен-
ко Г. В.) – презентовано деталь-
ну історію створення та функ-
ціонування музею з науковими 
коментарями, фотографіями та 
фотокопіями документів та екс-
понатів. 

З нагоди ювілею нам хоті-
лося звернутися до передісторії 
створення Гоголівської кімнати 
та згадати тих людей, які були 
причетні до цієї непересічної 
події.

У 1910 році Петро Заболот-
ський (перший директор кім-
нати-музею – авт.) у «Заметках 
о возникновении и организа-
ции Нежинскаго Гоголевскаго 
Музея» практично покроково 
викладає передумови та про-

Як все починалося 
(До 110річчя з дня відкриття Музею Миколи Гоголя)

цес творення Гоголівської кімнати при Історико-фі-
лологічному інституті кн. Безбородька. Починає він із 
згадок про багатий фонд бібліотеки інституту, серед 
якого найбільш цінним вважав зібрання рукописів 
«великого питомца Гимназии Высших Наук кн. Безбо-
родька Н. В. Гоголя», автографи письменника, архівні 
матеріали Гімназії за 1821 – 1828 рр. На основі цих 
матеріалів написані наукові праці та виступи вчених, 

що займалися «разработкою ру-
кописних Нежинских материа-
лов о Гоголе: С. Пономарева, Е. 
Петухова, В. Шенрока, Н. Тихо-
нравова, В. Науменко». Згадує 
П. Заболотський й про вистав-
ку 1902 року, яку організував 
проф. М. Сперанський в бібліо-
теці Інституту, що наблизила іс-
нування ніжинської «Гоголіани» 
в одному місці. 

Готуючись до відзначення 
100-літнього ювілею з дня на-
родження письменника, Конфе-
ренція Інституту обрала Гоголів-
ську комісію, яка розробила план 
проведення святкових заходів. 
До складу комісії 1909 р. уві-
йшли: «Председатель В. Резанов 
и Секретарь П. Заболотский, А. 
Абрамов, М. Бережков, Е. Кашп-
ровский, И. Козловский, И. Мар-
ков, А. Музыченко, М. Пырский, 
В. Савва, Н. Шарко» як постійні 
члени, а також на окремі нара-
ди запрошувалися представники 
міста Ніжина, земства, навчаль-
них закладів. Серед ряду заходів Музей Миколи Гоголя. 1909 рік

Шукаючи щастя іншому, знаходиш своє
Д о Міжнародного дня благодійності на фа-

культеті психології та соціальної роботи 
відбувся практичний семінар «Благодійність у Ніжині: 
персоналії, проблеми, перспективи» за ініціативи ка-
федри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Семінар розпочав Олег Лісовець, який нагадав 
присутнім студентам про те, що сьогоднішній день 
відзначається в пам’ять про Ма-
тір Терезу, з ім’ям якої пов’язане 
поняття благодійність. На зустріч 
були запрошені благодійники, які 
здійснюють свої добрі справі в Ні-
жині та поза його межами: отець 
Роман Пушка, Стратілат Тама-
ра Михайлівна, Сергій Миколайо-
вич Охонько, Шалай Олександр 
Віталійович. Вони акцентували 
увагу присутніх на тому, що ко-
жен може стати благодійником, 
зробивши хоч маленьку крихту 

добра. Хай це буде не у глобальних масштабах, а про-
сто добре слово чи присутність біля людини у тяжкій 
життєвій ситуації. Треба не соромитися робити добрі 
справи і бути завжди уважними до маленьких дітей, 
адже те, що ми посіємо, зародимо у їхніх серцях, те 
потім і пожнемо. Для благих справ не треба було мати 
багато ресурсів, а лише велике бажання. 

Декан факультету психології та 
соціальної роботи Олексій Анатолі-
йович Тимошенко резюмував ре-
зультати семінару і підвів студентів 
до того, щоб вони замислились над 
сенсом свого існування і приєдну-
вались до добрих справ, які робити 
ніколи не пізно. Олексій Анатолійо-
вич від імені ректорату відзначив 
гостей подяками за їхню співпрацю 
з університетом та з нагоди Міжна-
родного дня Благодійності.

Анна Лебедєва
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було встановлення мармурової пам’ятної дошки: «Здесь 
учился Гоголь», урочисте богослужіння в церкві Інститу-
ту (20 березня 1909 р.), а з 12-14 квітня організація юві-
лейних засідань, спектаклів, літературно- музичних ве-
чорів, також Гоголівська комісія заслухала та схвалила 
пропозицію Секретаря про «учреждении при Институте 
Гоголевскаго Музея». 

29 січня 1909 р. на засіданні Гоголівської комі-
сії було прийняте рішення запропонувати П. Заболот-
ському зайнятися організацією Гоголівської кімна-
ти- музею й доручити йому зв’язуватися з «лицами, 
могущими оказать содействие устройству Гоголевска-
го Музея и пополнению его материалами, касающими-
ся личности, творчества и эпохи Гоголя».

Для музею було виділене приміщення при бібліо-
теці Інституту, куди П. Заболотський помістив руко-
писні, архівні, книжкові матеріали з «Гоголіани». Ру-
кописи Гоголя й архівні матеріали були розміщені в 2 
вітринах, книги - по шафах, на стінах розвішені пор-
трети, картини й фотокартки, що мали стосунок до 
Миколи Гоголя та його доби. Тут же знаходилися бюст 
Гоголя, шафа та штори того часу. За допомоги студен-
та 4 курсу Порохова, гімназистки Спаської, а також 
Шарко та Фогель було складено картковий каталог му-
зею. З березня 1909 р. до музею почали надходити в 
якості благодійних внесків книги, журнали тощо.

Відкриття музею було призначено Конференцією 
Інституту на 14 вересня 1909 р., за дозволом дирек-
тора Інституту, музей було оголошено відкритим й 
«доступным для обозрения посетителей еженедельно 
по воскресным и праздничным дням». Відкриття по-
чалося з промови завідувача музею П. Заболотського 
«Значение Нежина для Гоголя и Гоголя для Нежина», 
першими його оглянули члени Конференції Інститу-
ту та Історико-Філологічного товариства, про що було 
зроблено запис в Пам’ятній книзі музею. За згадками 
завідувача, кількість відвідувачів музею збільшувала-
ся щоденно, допомагали проводити екскурсії студенти 
Порохов, Хлопіков та Чайковський, частими гостями 
були учні місцевих гімназій, які приходили групами 
у супроводі викладачів. Про відкриття Гоголівського 
музею було надруковано в пресі, й до Ніжина почали 
надходити «пожертвования, среди наиболее ценных: 
дар студента Киевскаго университета г. Буткова – не-
изданное письмо Гоголя к родителям из Нежина от 
10 июня 1821 г., дар Попечителя Киевскаго Учебнаго 
округа П. А. Зилова – «Дела Полтавскаго Поветоваго 
Училища за 1819 г., ког-
да в нем учились Нико-
лай и Иван Яновские, 
копия Рамазановска-
го бюста Гоголя, испо-
ленная Императорской 
Академией Художеств 
– дар крестника Гоголя 
Н. А. Хомякова, портрет 
Гоголя, исполненный 
масляными красками – 
дар А. П. Войтиченка, 
переписанный Нежин-
скими лицеистами, ек-
земпляр II т. Мертвых 
Душ – дар А. С. Самохи-
на, коллекция переводов 
Гоголя на чешский язик 
– дар чешского книгоиз-

дателя г. Отто в Праге, барельеф Гоголя в 1851 г. – дар 
г. Диевскаго, коллекция «Gogoliana» в изд.Маркса на 
сумму свыше 35 руб. – дар г-жи Маркс, свыше 40 но-
меров «Gogoliana» - дар М. Н. Сперанского».

П. Заболотський зазначав, що відкриття музею - 
важлива за задумом та культурним значенням подія. 
Проте наголошував він й на недоліках в роботі його: 
відсутність належного приміщення, нестача коштів 
для функціонування та поповнення експозиції та фон-
дів, зменшення кількості днів для відвідування музею.

На завершення «Заметок» автор щиро сподівався, 
що зроблений важливий крок в культурно-освітньому 
житті навчального закладу, що прийдешні покоління 
«будут свято чтить память о великом художнике слова». 

«Здесь живет дух Гоголя» - такова должна быть 
мысль посетителя Музея.»

Через 110 років можемо з гордістю сказати, що 
Музей Миколи Гоголя живе повноцінним життям, це 
одна із найбільш відвідуваних музейних локацій уні-
верситету та міста. 

Розповідь про початок функціонування музею 
Миколи Гоголя була б неповна, якщо б ми не віддали 
належне людині, яка була ініціатором та першим ди-
ректором музею.

Петро Олександрович Заболотський (1877-1919) 
ще будучи студентом Історико-філологічного інституту 
кн. Безбородька активно займався вивченням спад-
щини М. Гоголя. Молодий дослідник цікавився ним 
як автором історичної повісті та тими історичними 
місцями, що надихали письменника. Потяг до дослі-
дження вилився у написання та друк роботи: «Гоголь в 
епоху творчості першого тому «Мертвих душ». Займав-
ся Петро Олександрович й переглядом та описом під 
керівництвом М. Сперанського рукописів Інституту, 
очолював бібліотечну комісію, що здійснювала зв’язки 
з видавництвами книг, журналів та газет Києва, Мо-
скви та Петербурга. 

До Ніжина вже в статусі викладача інституту П. 
Заболотський повертається в 1907 році, тут дописує 
дисертацію, яку захищає в Санкт-Петербурзі. Викла-
дач інституту, пізніше директор міської чоловічої гім-
назії, голова ради жіночої гімназії Крестинської, ди-
ректор гімназії для дорослих, завідувач музею Гоголя, 
науковець Петро Олександрович Заболотський до кін-
ця життя присвятив себе Ніжину, був великим гума-
ністом, людиною з величезним бажанням працювати. 
На жаль, в грудні 1919 року він був заарештований, 

30 грудня того ж року 
було знайдено його тіло.

У культурному та 
інтелектуальному житті 
Ніжина та історії Ніжин-
ської вищої школи наза-
вжди залишаться вписа-
ними шляхетні справи 
та починання Петра 
Олександровича За-
болотського. Однією з 
найважливіших справ, 
безперечно, є створення 
та робота Гоголівського 
музею.

Анна Парубець, 
директор Музейного 

комплексу
Музей Миколи Гоголя. 2019 рік
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Д нями Молодіжний хор «Світич» Ніжин-
ського державного університету імені 

Миколи Гоголя під орудою заслужених діячів мис-
тецтв України, професорів Людмили Шумської та 
Людмили Костенко повернувся з Польщі, де презен-
тував національних молодіжний хоровий рух Укра-
їни на 42-му Міжнародному багатожанровому фес-
тивалі «Бидгощські музичні імпрези». 

На фестивалі у Бидгощі були представлені сучасні 
творчі формації з Білорусі, Грузії, Італії, Китаю, Лат-
вії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії, Туреччини, 
Угорщини, України, Чехії. Понад 20 колективів різних 
вікових груп – хори, оркестри, танцювальні ансамблі 
були прослухані спеціальним журі, що є винятковим 
явищем для фестивального формату. 

Учасники отримали нагороди різного ґатунку – 
кубки, грамоти, спеціальні призи, премії. Усі відзнаки 
були присуджені державними та громадськими інсти-
туціями. 

Молодіжний хор «Світич» здобув Спеціальну на-
городу Маршала Куявсько-Поморського Воєводства з 
грошовою премією 1700 злотих та Спеціальну нагоро-
ду «За краще виконання твору польського композито-
ра» з грошовою премією 700 злотих, а також Почесний 
кубок фестивалю.

Польське турне Молодіжного хору «Світич»

У програмі, що виконувалась під час конкурс-
ного прослуховування у Бидгощі, «Світич» пред-
ставив твори Г. Гаврилець, С. Монюшка, С. Гіббса, 
Е. Л. Уеббера та українські народні пісні в обробці 
М. Гобдича – Г. Черненка та О. Бондаренка. На 
виступі у Польщі виняткову майстерність проде-
монстрували провідний концертмейстер Галина 
Брюзгіна, а також солісти: Ярослав Йотка, Світла-
на Подкользіна, Лілія Булан. Успішним були соль-
ні партії у мюзиклі «The cats» у виконанні Любо-
ві Пархоменко, Тетяни Дяченко, Лілії Мироненко, 
Сергія Охонька.

Усі цьогорічні творчі здобутки хор «Світич» при-
свячує визначним прийдешнім подіям: ювілею Ніжин-
ської вищої школи та ювілею факультету культури і 
мистецтв.

Традиційно, під час європейських подорожей хор 
«Світич» має потужну культурно-пізнавальну програ-
му. І тому під час перебування у Польщі керівниками 
хору біли зорганізовані екскурсії по Варшаві, Кракову 
та Торуню. 

Людмила Шумська, професор кафедри 

вокально-хорової майстерності
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С порт був і лишається одним із головних пріо-
ритетів студентського життя Незалежно від 

навчання, дозвілля, спорт завжди приваблював молодь 
у нашому вузі. Та й не лише молодь, на спортивних зма-
ганнях можна побачити деканів:  В.В. Мартиненка, О.А. 
Тимо шенка, Г.Г. Сенченко, Н.І. Клипу – вболівають! Часті 
гості у спортзалі і наші ветерани: В.Й. Томек, В.М. Бла-
гінін, М.І. Петренко… Кожен вболіває за рідний факуль-
тет, кожному не байдужі його спортивні здобутки.

Тож які результати принесла Спартакіада, що 
закінчилася? Перша несподіванка – змінився лідер 
змагань.  Після кількарічного домінування природ-
ничо-географічного  факультету на першу сходинку 
п’єдесталу піднявся факультет іноземних мов. Збір-
на команда факультету отримала 2643 залікових бали. 
Спортсмени факультету посіли 1 місце у баскетболі (як 
чоловіки, так і жінки). Жіноча збірна перемогла у зма-
ганнях волейболістів, чоловіки були третіми. Бронзові 
медалі  філологи отримали з настільного тенісу та міні-
футболу. Готував команди до змагань новий тренер –  
старший викладач Петро Іванович Кузьменко. Нині 
він відповідає за цей факультет…

Другу сходинку п’єдесталу посіли спортсмени 
природничо-географічного факультету. У їхньому 
активі 2465 залікових балів. Збірна команда факуль-
тету перемогла у змаганнях тенісистів, була другою у 
чоловічому та жіночому міні-футболі, виборола треті 
місця з волейболу (жінки), шахів та баскетболу. Готу-
вав команду до змагань старший викладач факульте-
ту – Михайло Миколайович Кириєнко.

Другою несподіванкою Спартакіади стало те, що 
збірна команда Інституту точних наук та економі-
ки не потрапила до трійки лідерів. Ми звикли до пере-
мог математиків. Останніх десять років вони були в 
трійці… Цього ж року лише перемогли у змаганнях з 
волейболу (чоловіки) та з шашок; були другими з на-
стільного тенісу і посіли незвичне для себе п’яте місце 
з міні-футболу. І як підсумок 1975 залікових балів, а 
це лише 5 місце. Чи зменшення контингенту студентів 
так вплинуло? Чи зміна назви факультету? Рівняння з 
двома невідомими…

На третій сходинці п’єдесталу  збірна команда іс-
торико-юридичного факультету. Їхня сума заліко-

вих балів – 2282. Історики традиційно посіли перше 
місце у змаганнях з міні-футболу (юнаки); були дру-
гими у шахах, третіми у шашках. Готував команду до 
змагань кандидат педагогічних наук, доцент Іван Іва-
нович Заплішний.

Вражає своїми стабільними виступами на змаган-
нях команда факультету психології та соціальної 
роботи. Прогресуюча команда. Якби цього року не 
підвели юнаки і виставили команду з волейболу – посі-
ли б третє місце! Загальна сума залікових балів коман-
ди – 2198, тобто лише на дев’яносто балів поступилися 
історикам. Жіноча команда факультету святкувала 
перемогу у міні-футболі, була другою у волейболі, бас-
кетболі та шашках; юнаки отримали срібло у баскет-
болі та шашках. Готував команду до змагань старший 
викладач, кандидат у майстри спорту Володимир Ві-
талійович Боровик.

Третьою несподіванкою Спартакіади стала пере-
мога збірної команди філологічного факультету на 
змаганнях з шахів. Такого не було ще з часів Станісла-
ва Геоцинтовича Солтана… Ми звикли до перемог фі-
лологів у настільному тенісі, призових місцях у ігрових 
видах спорту (жінки)…, але щоб у шахах?! Сенсація!! 
За цією перемогою стоїть клопітка робота старшого 
викладача факультету Світлани Олександрівни Олен-
ченко.  І знову-таки про юнаків… Я розумію, що немає 
змоги виставити команду на змаганнях першокурсни-
ків – не вистачає хлопців. Але захищати честь факуль-
тету на загальноуніверситетській Спартакіаді – святий 
обов’язок кожного юнака! Із відкриттям спеціальності 
«Журналістика» такі можливості з’явилися… Адже чу-
дово грає у збірній команді університету з волейболу 
Владислав Пилипенко. А ще ж є і Станіслав Кармазін, 
Олександр Гур’єв, Олександр Ярошевець, інші хлоп-
ці… Могли б і поборотися, якби захотіли. А так – лише 
1062 залікових бали і у підсумку шосте місце.

А взагалі Спартакіада залишила чудові враження 
і хочеться подякувати кафедрі фізичної культури та 
валеології (завідувач кафедри, доцент П.І. Щербак) за 
її відмінну організацію і проведення. Чекаємо на нові 
здобутки!

На змаганнях був Лесь Хонда

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ

Підводимо підсумки 
університетської Спартакіади
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Спекотними серпневими днями у Чернігівській обласній науковій бібліотеці імені Володимира Ко-
роленка презентували альманах «Мандрівні вірші». Цей альманах – підсумок роботи проекту «Мандрів-
ний поетичний бібліопростір А+», який реалізувала обласна універсальна наукова бібліотека за підтримки 
Українського культурного фонду.

Проект виник як продовження роботи з популяризації поетичного слова. Цьому заходу передувала вели-
ка копітка праця працівників бібліотеки з виявлення і підтримки місцевих поетів. У ході реалізації проекту 
відбулися виїздні засідання поетів до Ніжина, Прилук, НовгородСіверська, Куликівки. Заключне засі-
дання відбулося у Чернігові. До альманаху включено твори 36 поетів Поліського краю. Є серед них і твори 
викладачів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Пропонуємо їх Вашій увазі:

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

Пам’яті В’ячеслава Чорновола
От і все. Поховали жагу Чорноволову.
Його розум, і голос, і потиск руки…
В тузі голови хилим важезні, як олово,
І, неначе знамена, схиляєм думки.
Доки ж нам задихатись від лютого розпачу
Й кулаками гатити в невинний моріг,
І шаленою кров’ю влітати із розмаху
У камазові тромби вкраїнських доріг?
І допоки нам плутати друга і ворога,
І допоки труїтись від чужої хули?
Метеору судилась і смерть метеорова.
Ну, а ви – почорнієте, сірі воли?!
                           Олександр Гадзінський

І після 
твого «Ні» мені
Спокійно стало й легко, як ніколи,
Неначе знову я пішла до школи
Дорогою дитячих дивних снів.
Неначе сніг на голову з небес,
Неначе ранком заспівали птиці.
Спіймала легко я прудку синицю
І знов Христос за нас усіх воскрес.
Неначе в небі хмари розійшлися,
Неначе нота почала бриніть,
Коли ти вимовив те «Ні»,
Останнє і прекрасне, наче птиця.
                            Марія Наконечна

Як я хочу туди, де трави
Як я хочу туди, де трави
Мед спивають у червня з вуст,
Де розхристано-кучерявий
Вітер  хилить пшеничний вус!
Де, серпанком легким повиті,
Розбігаються полем стежки,
А зозуля в картатій свиті
Лунко губить чужі роки.
Сонця диск над сріблястим ставом
Свій гарячий склада сонет…
Як я хочу туди, де трави
З вуст у червня спивають мед!
            Тетяна Васильківська

Прощальне
Олександру Івахненку

Хоронять Майстра…,
Плачуть кобзарі…,
Світ накриває чорна туга.
Хоронять майстра…
І мойого друга…, 
Сивіють скроні…,
Плачуть кобзарі!
Над Києвом луна про-
щальний дзвін,
Каштани у журі схилили 
шати…

Олесю, України вірний син,
З яких світів на тебе виглядати?!
Над Києвом прощальний лине дзвін!
На Байковому тиша і печаль…,
В зажурі кетяги розвісила калина…,
Хоронить Україна свого сина
І голосом трембіти лине жаль…
На Байковому тиша і печаль.
В Манжосівці лелеки на стовпах,
Над гніздами стоять в почесній варті.
Одне гніздо пусте…
І чарку
Нам поминальну піднесе шинкар.
В Манжосівці лелеки і печаль…
Мій друже, ти залишив нас, 
Коли сади вже відбуяли квітом…
Тобі б ще жити і творити,
І відганяти пензлем злу напасть…
Мій друже, ти навіщо кинув нас?!
О, дивний Часе, ми твої раби!
Відлічуєш ти роки і хвилини…
Кому даруєш вік, кому години…
Навіщо ж забираєш у родини того,
Хто найпотрібніший із нас?!
О, дивний і трагічний час…
Хоронять Майстра…,
Плачуть кобзарі…,
Сивіє сонце…,
В тузі Україна!
                Олександр Забарний


