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НА ЧАСІ

Гусейнову Ларису Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента, з обранням на посаду директора Нав
чальнонаукового інституту мистецтв ім. О. Ростовського.

Клипу Наталію Іванівну, кандидата філологічних наук, доцента, з обранням на посаду директора Навчаль
нонаукового інституту філології, перекладу та журналістики.

Бондаренка Юрія Івановича, доктора педагогічних наук, професора, з обранням на посаду завідувача ка
федри української літератури, методики її викладання та журналістики.

Лісовця Олега Васильовича, доктора педагогічних наук, з обранням на посаду професора кафедри соціаль
ної педагогіки та соціальної роботи.

Городецьку Ірину Альбінівну, доктора юридичних наук, з обранням на посаду професора кафедри політо
логії, права та філософії

Бажаємо творчих успіхів та плідноЇ роботи

ВІТАЄМО

Кращим студентам НДУ імені Миколи Гоголя
вручили стипендії фонду «Україна»

Н апередодні Міжнародного дня студен
та Ніжинський виш відвідав Гайдуць

кий Павло Іванович, Академік Національної ака
демії аграрних наук України, доктор економічних 
наук, професор та нагородив іменними стипенді
ями від Фонду “Україна” найуспішніших студентів 
Ніжинського державного університету імені Мико
ли Гоголя, які відзначилися своїми досягненнями 
в навчанні, науці та громадській діяльності. Рек
тор вишу Олександ Самойленко подякував фонду 
«Україна» на чолі з Леонідом Кучмою та візначив, 
що сьогоднішні стипендіати – це не просто успіш
ні студенти, а дійсно достойні перспективні молоді 
люди. Цього року стипедіатами фонду стали: Шейко 
Олеся, студентка факультету психології та соціаль
ної роботи; Микитенко Аліна, студентка ННІ філо
логії, перекладу та журналістики; Шевченко Ірина, 
студентка ННІ мистецтв ім. О. Ростовського; Мокрє-
цова Альона, студентка факультету іноземних мов; 

Луценко Владислав, студент історикоюридичного 
факультету.

Щиро вітаємо наших стипендіатів та бажаємо 
їм  творчого успіху та натхнення.

Шановні студенти!
Прийміть мої найщиріші вітання до Між-

народного дня студента. У Вас найкраща пора, 

час розквіту Вашого становлення і реалізації 

планів на майбутнє. Хочеться побажати в цей 

день, щоб Ваше життя було насиченим яскра-

вими миттєвостями, щасливими днями і радіс-

ними роками, проведеними у стінах нашого сла-

ветного університету. Ми пишаємося Вами, 

Вашими здобутками, Вашими прагненнями до 

покращення іміджу нашого університету і його 

прославлення у всьому світі.

Хай Вам щастить !

З повагою, ректор Олександр Самойленко
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ВІСТІ З ВЧЕНОЇ РАДИ

Ж овтневе засідання Вченої ради Ніжин
ського державного університету імені 

Миколи Гоголя розпочалося хвилиною мовчання. Так 
науковці вшанували пам’ять випускника університе
ту 2019 року, бакалавра історикоправознавчого фа
культету, головного старшини Національної Гвардії 
України Дмитра Антикова, який загинув у переддень 
на Світлодарській дузі.

Потім голова Вченої ради університету професор 
Олександр Бойко представив присутнім новообраних 
членів ради за квотою студентського колективу. За
твердили порядок денний ради та регламент.

На чергове засідання ради виносилося для обгово
рення чи не найактуальніше питання з діяльності вишу 
«Про стан, досвід проведення профорієнтаційної робо
ти в університеті та завдання щодо її поліпшення». До
повідала з даного питання завідувач соціальногумані
тарного відділу університету Віталіна Скороход. 

Різке зменшення контингенту студентів у виші 
змушує поновому поглянути на проблему залучення 
абітурієнтів до навчання. Доповідач зробила ґрун
товний аналіз наших здобутків та недоліків у про
веденні профорієнтаційної роботи, з’ясувала головні 
напрямки її активізації, визначила регіони області, 
які потребують найбільшої уваги. Доповідь була до
бре аргументована та унаочнена. Деякі з наведених 
фактів стимулюють до серйозних роздумів. Так, для 
прикладу, якщо у 2015 році вступило на навчання 
до нашого університету 44 випускники чернігівських 
шкіл, то у 2019му лише 16. Аналогічна ситуація скла
лася із випускниками міста Прилуки та Бахмацького 
району. Якщо у 2015 році до вишу вступило відповід
но 18 та 32 абітурієнти з цих регіонів, то у 2019 лише 
4 та 16. Безперечно, причини такого різкого падіння 
інтересу до нашого нав чального закладу різноманіт
ні, але вони вказують на вектор поліпшення роботи 
з випускниками шкіл. Якщо з чернігівськими школя
рами все цілком зрозуміло: за останні роки у місце
вому технологічному та Національному університеті 
«Чернігівський колегіум» відкрилися низка спеціаль
ностей, які стали більш привабливим для абітурієн
тів. Саме цим можна пояснити і відтік студентів з 
північних регіонів області та Куликівського району. 
То переорієнтація випускників Бахмача на харків
ські та сумські виші змушує замислитися та вдава
тися до дії. Випускники Прилук, Бобровиці, Козельця 
традиційно зорієнтовані на Київ.

Цілком зрозуміло, що серед першокурсників уні
верситету найбільше випускників ніжинських шкіл. 
Спрацьовує фактор рідної домівки. Якщо у 2015 році 
до вишу вступило 84 абітурієнтиніжинці, то у 2019  
вже 100, що становить майже 30% від усіх випускни
ків шкіл Ніжина цього року. 

Прогресує серед наших студентів і кількість ви
пускників шкіл Борзнянського та Носівського райо
нів, а от з Ічнянщини, Срібнянщини, Варвинщини – 
регресує, як і з суміжних районів Сумщини, Полтав
щини, Житомирщини. Отож, працювати є над чим.

Цікаво, відзначила доповідач, що проводячи ан
кетування серед 116 вступників нинішнього року, 
на запитання: «Що вплинуло на вибір вступу саме до 

Вдосконалюємо профорієнтаційну роботу
нашого вишу?», 41 студент відповів: «Висока якість 
навчання». А це становить 35% від усіх опитаних.  
Ще 27 студентів відповіли: «Зручне географічне розмі
щення». 20 студентів зізналося – батьки. Ще 19 першо
курсників відзначили: «Доступна вартість навчання».  
9 студентів дали інші відповіді.

Доповідач ґрунтовно проаналізувала форми робо
ти, які проводяться із абітурієнтами, щодо залучення 
їх до навчання в університеті. Вуз має достатній до
свід роботи з даного питання. Цілком зрозуміло, що 
кожен факультет посвоєму шукає шляхи у вирішенні 
даної проблеми. Комусь вдається краще, комусь гір
ше, але це вже тема для обговорення на радах факуль
тетів. Відзначу лише, що за минулий навчальний рік 
директором музейного комплексу університету Анною 
Парубець проведено понад 50 екскурсій для школярів 
регіону. Отак би кожен агітував!

В обговоренні доповіді взяли участь професори 
Фелікс Барановський, Микола Папуча, Євген Луняк, 
Олександр Бойко, доценти Світлана Тезікова, Олек
сандр Желіба, ректор університету Олександр Само
йленко. Рада прийняла відповідне рішення. 

З другого питання повістки денної: «Про під
готовку університету до роботи в осінньозимовий 
період» доповідав проректор з  фінансових та ад
міністративногосподарських питань вишу, доцент 
Сергій Давиденко. Доповідач інформував присут
ніх про виконання графіку ремонтнобудівельних 
робіт. Навів низку цікавих фактів. Так, запро
вадження альтернативної системи опалення вже 
дозволило зекономити понад 1 мільйон 600 тисяч 
гривень коштів, які витрачалися на комунальні по
слуги за відповідний період минулого року, а ще 
дозволило регулярно забезпечувати гарячою водою 
гуртожитки №3 та №4. У навчальних корпусах уні
верситету замінено 400 світильників, що дозволило 
знизити витрати електроенергії на 24%. У аудиторі
ях факультету психології та соціальної роботи про
водиться заміна віконних рам на стеклопакети, що 
значно поліпшить енергозберігання. Отож, до зими 
ми готові! 

На Вченій раді побував Лесь Хонда

Профорієнтаційна робота у місті Славутич
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КОНФЕРЕНЦІЇ

78 листопада у Гоголівському університеті прой
шла Міжнародна наукова конференція: «Жінка в осві
ті та науці», приурочена до 100річчя початку жіночої 
освіти у Ніжинській вищій школі. Ініціаторами прове
дення конференції стали кафедри історикоюридич
ного факультету та факультету психології  і соціаль
ної роботи. Але дана проблематика зацікавила і низку 
вишів, з якими у нашого  університету існують міцні 
наукові зв’язки. А тому конференція проходила під 
патронатом Міністерства освіти і науки України та 
Інституту української археографії та джерелознавства 
імені М. Грушевського НАН України. Окрім нашого 
вишу, співорганізаторами конференції стали науковці 
Барановичського державного університету (Білорусь), 
Телавського державного університету імені Я. Гоге
башвілі (Грузія),  Люблінського католицького універси
тету Івана Павла ІІ та Державної вищої професійної 
школи в Хелмі (Польща), Жезказганського університе
ту імені О. Байканурова (Азербайджан). 

Конференція проходила як в очному, так і заочно
му форматах. До наукового збірника, який планується 
видати за результатами конференції, було надіслано 
103 наукові повідомлення, з них 8 від науковців Поль
щі. Географія українських вишів, які долучилися до 
участі у конференції, досить широка. Це    Київ, Хар
ків, Кривий Ріг, Чернігів, Дніпропетровськ, Дрогобич 
та найбільше учасників було, звісно, із Ніжина. Участь 
у конференції поряд з досвідченими науковцями взя
ли аспіранти та магістранти Гоголівського вишу.

Пленарне засідання  відкрив заступник голови 
оргкомітету конференції, доктор історичних наук, про

До славного ювілею
фесор Євген Луняк.  З вітальним словом до присутніх 
звернулися: доцент кафедри соціальної педагогіки, 
кандидат педагогічних наук Антоніна Конончук та ди
ректор школи №4 міста Ніжина Олег Манойленко.

На пленарному засіданні з доповідями виступи
ли: доктор історичних наук, завідувач кафедри історії 
України, професор Євгн Луняк; доктор психологічних 
наук, завідувач кафедри загальної та практичної пси
хології, професор Микола  Папуча; доктор педагогіч
них наук, професор Олег Лісовець; завідувачка ди
тячого садочка №13 м. Ніжина, заслужений вчитель 
України Наталія Примушко; кандидат педагогічних 
наук, доцент Олександр Забарний (Ніжин). 

А далі розпочалася робота у секціях, проблемати
ка яких була досить актуальною: «Проблема нерівно
сті прав чоловіків і жінок від давнини до сучасності», 
«Роль жінки в суспільнокультурному просторі», «Пси
хологічні проблеми розвитку соціальної активності жі
нок у відкритому суспільстві», «Видатні жінки в освіті 
та науці».

Під час роботи конференції відбулася презентація 
нових наукових видань:  монографії Оксани Щотки 
«Ґендерна психологія» та навчальнометодичного по
сібника Євгена Луняка і Сергія Кириленка «Ґендерні 
історичні студії: світовий та вітчизняний досвід».

8 листопада учасники конференції взяли участь у 
тематичній екскурсії містом «Видатні жінки в історії 
Ніжина», яку для них провів професор Є. Луняк.

Олександр Забарний, доцент кафедри 
української літератури, методики її навчання 

та журналістики

Відтепер молодь Ніжина знає, як протидіяти корупції
С туденти Ніжинського 

державного універси
тету імені Миколи Гоголя стали 
активними учасниками просвіт
ницького заходу «Антикоруп
ційна кава», який провів Чер
нігівський Центр Прав Людини  
12 листопада 2019 року. 

Молоде покоління доволі то
лерантно ставиться до хабарни
цтва і вважає його швидким і 
зручними способом  розв’язання 
проблем. В багатьох випадках 
люди віддають перевагу коруп
ційним методам вирішення проблеми через брак ін
формації щодо законних шляхів рішення та відсут
ність знань про свої права та механізми їх захисту.

Як це не прикро, але ніхто особисто не замислю
ється про власну відповідальність за катастрофічні 
показники рівня корупції. Така позиція молоді, якій 
творити майбутнє країни, звично віддаляє перспекти
ву подолання корупційних відносин у суспільстві.  

На інтерактивному заході учасники говорили про 
таке соціальне явище як корупція, детально розгляда
ли сфери корупції та спілкувались щодо прозорості та 
корупції в системі освіти. Студенти дізнались багато 
нового про корупцію – звідки вона походить, які при
чини появи корупції, які наслідки вона має, як існу

вання корупції відображається 
на якості життя кожного з нас, 
нашої громади, держави, сві
ту. Також молодь дізналась про 
ефективні рецепти протидії. 

Під час Антикорупційної ві
кторини учасники, які давали 
правильну відповідь отримували 
заохочувальні призи – брендова
ні блокноти та ручки. 

Як організатори, так і учас
ники залишилися задоволеними 
від проведеної роботи та вмоти
вованими до свідомої участі в ан

тикорупційної діяльності. 
Проект «Посилення децентралізації: антикоруп

ційні політики для нових об’єднаних територіальних 
громад» реалізується завдяки фінансовій підтримці 
Уряду Великої Британії. 

Коаліція громадський організацій Чернігівський 
Центр Прав Людини, Центр громадської адвокатури, 
Львів, Громадська ініціатива Луганщини, Фонд розви
тку міста Миколаєва та Чугуївська правозахисна гру
па має успішний досвід забезпечення участі громад
ськості у місцевому самоврядуванні, аналізу місцевих 
та національних політик, здійснення профільних ре
форм, а також протидії корупції шляхом застосування 
інструментів місцевої демократії.
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Шануємо Шевченкове слово
13 листопада 2019 року в нашому славетному 

виші відбувся перший етап Міжнародного мовноліте
ратурного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка, який традиційно щороку про
водять в Україні. Його організували членкині лабора
торії лінгвокультурології А. І. Бондаренко, Н. М. Голуб, 
В. М. Пугач, Т. В. Рудюк та С. П. Шевченко.  

Серед учасників конкурсу – найкращі студенти 
Ніжинського державного університету, які виявили 
інтерес до рідної мови, мовних традицій нашого на
роду, творчої спадщини Кобзаря.

Із вітальним словом до учасників конкурсу зверну
лася професор кафедри української мови та методики 
її навчання, доктор філологічних наук А. І. Бондаренко, 
яка акцентувала на ролі Т. Г. Шевченка у формуванні 
духовних цінностей народу. Мета конкурсу – ушануван
ня творчої спадщини письменника, пошук креативної, 
талановитої молоді, виховання в неї поваги до мови й 
культурних традицій рідного народу, посилення уваги до 
мовної освіти в Україні.  Було відзначено, що проведення 
такого заходу спрямоване на піднесення престижу рід
ної мови, прищеплення любові до неї, бажання вивчати й 
використовувати її з метою самоосвіти та самореалізації.

У складі авторитетного журі конкурсу – фахівці 
з кафедри української мови та методики її навчання: 
професор, доктор філологічних наук А. І. Бондаренко, 

доцент, кандидат педагогічних наук Н. М. Голуб, асис
тент  С.  П. Шевченко. Вони відзначили глибокі знання 
студентів з української мови, поетичної творчості Т. Г. 
Шевченка, уміння творчо підходити до розкриття тво
руроздуму, висловлювати власну думку, здійснювати 
ідейнохудожній аналіз вірша.

Учасникам довелося докласти немало зусиль, щоб 
виявити знання біографії поета, основних сторінок 
його творчості та висловити власні міркування за те
мою твору «Коли ми діждемося Вашингтона з новим 
і праведним законом? А діждемосьтаки колись», яка 
стала родзинкою конкурсу.

Переможцями першого етапу конкурсу стали:
Чуба Еліна – студентка І курсу факультету інозем

них мов (1 місце);
Стаднічук Ольга – студентка І курсу історико

юридичного факультету (2 місце);
Гопаченко Інна – студентка І курсу ННІ точних 

наук і економіки (2 місце);
Конопля Анастасія – студентка І курсу ННІ точ

них наук і економіки (3 місце).
Щиро вітаємо переможців та бажаємо  
творчих успіхів у наступному етапі!

Лабораторія лінгвокультурології  –
проф. А. І. Бондаренко,

доц. Н. М. Голуб

Студенти, викладачі та співробітники університету долучились до 

щорічної акції «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності»
8 листопада студенти, викладачі та співробітники долучились 

до щорічної акції «Всеукраїнський радіодиктант національної єд
ності», який цього року традиційно організований до Дня українсь
ккої писемності та мови. Локацію для написання диктанту було об
рано у читальній залі нового корпусу. Організаторами заходу стали 
соціальногуманітарний відділ та кафедра української мови та ме
тодики її викладання. У читальній залі зібралися усі охочі, щоб пе
ревірити свою грамотність та стати частиною великої української 
родини, адже головна мету диктанту – єднання навколо мови. 

ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
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11 листопада в Гоголівському виші відбулась 
довгоочікувана подія в літературних та мистець
ких колах Чернігівщини: презентація збірки поезій 
Олександра Гадзінського «Зустріч випускників». У 
ній зустрілися вірші, написані у різні періоди жит
тя автора. Олександр Євгенович близько 20 років 
стояв на чолі літературної студії університету, 
віддаючи свої знання та настанови учням. Під 
його керівництвом багато молодих талановитих 
поетів досягли успіху та визнання, серед яких Анна 
Малігон, Тетяна Винник, Володимир Худенко та 
інші. Зпід їх пера вийшов багатий поетичний доро
бок. А от вихід своєї власної збірки керівник студії 
відкладав довгих 40 років.

Привітати Олександра Гадзінського з виходом 
його збірки прийшли колеги по перу, друзі: Олександр 
Вадимович Забарний, Віктор Харитинович Абузяров, 
Тетяна Олексіївна Сидоренко, Юрій Іванович Бонда
ренко, Оксана Миколаївна Капленко, Леонід Михай
лович Кнорозок та інші шанувальники поетичного 
слова, а також студенти філологічного факультету. 
В такій теплій душевній компанії автор поділився 
спогадами про своє книжкове дитинство і юність, 
згадав історію кохання своїх батьків, а також зачи
тував вірші зі збірки, куди увійшли поезії, написані 
раніше та нові. Як зазначив Олександр Забарний – 
це довгоочікувана зустріч, автор ретельно шліфував 
кожне слово, кожну риму. «Непересічний поет з влас
ним неповторним обличчям»  так охарактеризував 
автора Олександр Забарний.

Юрій Іванович Бондаренко відмітив, що кожне 
слово збірки щире, правдиве, лягає на душу. В поезіях 
автора відчувається глибинна суть. Переклади – ще 
одна грань творчості Олександра Євгеновича. Кни
га складається з трьох розділів: два розділи поезій, а 
третій – переклади з п’яти мов: польської, російської, 
білоруської, болгарської та англійської. Оригінал і пе
рекладений текст у збірці розміщені поруч, тим самим 
кожен читач може оцінити бездоганні переклади.

Багато теплих слів та побажань звучало на адре
су автора. Гості бажали Олександру Євгеновичу нат
хнення, сил та наснаги, а він висловив сподівання, що 
вірші знайдуть свій шлях до читачів.

Анна Лебедєва

Презентація збірки 
«Зустріч випускників»

Із молитвою до мови

Ц ей тиждень для філологів пройшов під гаслом 
«Із молитвою до мови». З нагоди Дня україн

ської писемності та мови доцентом кафедри української 
мови та методики її навчання Вакуленко Галиною Ми
хайлівною разом із магістрантами 2 курсу проведено ряд 
цікавих виховних заходів. Студентки Даниленко Аліна, 
Бойко Тетяна, Донська Дар’я, Желада Юлія, Козловець 
Вікторія, Микитенко Аліна, Якименко Марія брали ак
тивну участь у підготовці тематичних конкурсів.

Святковий настрій створили самі студенти: вже 
зранку 4 листопада рекреацію ННІ філології, перекла
ду та журналістики прикрашали власноруч виготов
лені тематичні стіннівки. Наступного дня магістран
ти запалили увесь другий поверх гучним флешмобом. 
Яскраві костюми, музичний супровід, тематичний ін
вентар змогли створити атмосферу єдності. Цей день 
завершився проведенням І туру ХХ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Середа вразила студентів театральною постанов
кою «Молитва до мови», у якій магістранти проявили 
всю свою акторську майстерність. Згодом практи
кантки Донська Дар’я та Якименко Марія організува
ли мовознавчий квест, у якому студенти 3 курсу про
демонстрували власні знання та сили. Спритнішою 
виявилася команда «Молоді філологині», яка взяла 
верх, за що отримала грамоти й солодкі подарунки.

Найбільше студентам запам’яталася лінгвістична 
гра «Мовознавча кухня», проведена магістрантками 
Желадою Юлією та Микитенко Аліною, яким вдалося 
творчо та креативно підготувати різнорівневі цікаві 
завдання й підпорядкувати їх темі: «Красива осінь ви
шиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим». 
Студенти 4 курсу поповнили словникові запаси нови
ми лексемами, усвідомивши багатство й безмежність 
української мови. Найбільш запам’яталися висловлен
ня студентів на тему «І з кожною осінню я розцвітаю 
знову…», де команди засвідчили, що українське слово 
здатне проникнути в душу кожного, поетично зча
рувати світ, овіяти настроєм прекрасної пори року  
осені. Запекла боротьба між командами «Водограй» та 
«Дивослово» принесла перемогу останній.

Переддень вшанування пам’яті Преподобного Не
стораЛітописця відзначився традиційним написанням 
Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Початок наступного тижня відзначився зворушли
вою презентацією книги «Зустріч випускників» відомо
го поета сучасності, викладача, керівника літературної 
студії (19962016 рр.) Олександра Євгеновича Ґадзін
ського, що стало гарним завершенням святкування.

Донська Дар’я та Желада Юлія, магістранти 
2 курсу ННІ філології, перекладу та журналістики
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Урочисте відзначення 101-річниці Незалежності Польщі
Д нями у Києві, у приміщенні «Fairmont 

Grand Hotel», відбулося урочисте відзна
чення 101річниці Незалежності Польщі.

На захід, організований Посольством Республіки 
Польща у Києві, були запрошені делегації іноземних 
дипломатичних місій в Україні, органів державної 
влади, місцевого самоврядування, організацій, під
приємств, громадських організацій, керівники вищих 
навчальних закладів з різних регіонів України.

З промовою до гостей звернувся  Надзвичайний і 
Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Пан 
Бартош Ціхоцкі.

Серед запрошених представників освітянської 
еліти України на прийомі був присутній ректор Ні
жинського державного університету імені Миколи 
Гоголя, кандидат історичних наук, доцент Олександр 
Самойленко.

Молодіжний хор «Світич» Ніжинського держав
ного університету імені Миколи Гоголя вже не впер
ше має честь відкривати урочисті заходи Посольства 
Республіки Польща. Також і цього року «Світич», під 

Вручення погонів молодшого лейтенанта 
випускникам кафедри військової підготовки
Вже шостий рік поспіль восени в Ніжин

ському державному університеті імені 
Миколи Гоголя проходить 
вручення погонів молод
шого лейтенанта з чис
ла випускників Кафедри 
військової підготовки, які 
пройшли навчання за про
грамою підготовки офі
церів запасу. Підготовка 
офіцерів запасу з числа 
студентів Ніжинського дер
жавного університету імені 
Миколи Гоголя розпочала
ся у 2012 році на базі ка
федри військової підготов
ки Сумського державного 
університету. Ніжинський 
державний університет за
вжди готовий до подальшої 
співпраці та добросусідських відносин із Сумським 
державним університетом в багатьох напрямках, а 
також у підготовці студентівкурсантів.

І як результат сьогодні, 14 листопада, 9 студентів 
Ніжинського вишу отримали погони молодшого лей
тенанта. Привітати їх до актової зали прийшли одно
групники, викладачі, батьки та рідні. Тепла та затиш
на атмосфера панувала в залі.

Випускників привітав ректор Ніжинського 
вишу Олександр Самойленко. Свою промову він 
розпочав із хвилини мовчання в пам’ять про заги
блих  у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил, 
серед яких випускник університету Антиков Дми
тро Миколайович. А сьогоднішнім випускникам 
кафедри побажав мирного неба над головою, щоб 
вони завжди пам’ятали про синівську присягу пе
ред Україноюненькою та залишалися як в мирний, 

так і воєнний час мужніми та відважними синами 
та доньками своєї Батьківщини.

Кандидат технічних 
наук, доцент, полковник Ляпа 
Микола Миколайович відзна
чив, що зроблена важлива 
робота й сьогодні врученням 
погонів ми підтверджуємо 
результат спільних зусиль. 
Микола Миколайович зачи
тав наказ Міністра Оборони 
України. Ректор вишу вико
нав почесну місію вручення 
перших погонів студентам 
НДУ, випускникам кафедри 
військової підготовки Сум
ського державного універси
тету за програмою підготовки 
офіцерів запасу, яким при
своєно військове звання «Мо

лодший лейтенант запасу». 
«Користуючись щасливою нагодою, хочу щиро 

привітати всіх присутніх у цій залі із визначною по
дією та висловити слова вдячності ректору Олексан
дру Самойленку за ту можливість, якою користуються 
студенти рідної Альма Матер. Також хочу висловити 
слова вдячності Ляпі Миколі Миколайовичу та всьому 
викладацькому складу кафедри за багаторічний до
свід та майстерність та Катерині Григорівні Донець за 
її добре слово та цінні поради»   такі слова вдячності 
пролунали від випускниці Кафедри військової підго
товки 2019 року молодшого лейтенанта Козій Ірини.

Приєдналися до привітань студенти ННІ мистецтв 
імені О. Ростовського, історикоюридичного факульте
ту та факультету іноземних мов пісенними та танцю
вальними номерами.

Анна Лебедєва

орудою заслужених діячів мистецтв України, про
фесорів Людмили Шумської та Людмили Костенко, 
своїм виступом презентував мистецькі традиції Ні
жинської вищої школи блискучим виконанням патрі
отичних творів.
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С туденти люблять 
гумор, жарти та 

сміх. І це факт. На під
твердження цього вчора, 
20 листопада, в актовій 
залі нового корпусу був 
аншлаг. Усі охочі прийшли 
подивитися на битву між 
новим та старим корпу
сами. Такий експеримент 
вирішили влаштувати ор
ганізатори свята – соці
альногуманітарний відділ 
університету. Адже раніше 
в грі «Нумо, першокурсни
ку» брали участь 7 команд від кожного факультету. 
Цього року команд було дві, зате які: яскраві, харизма
тичні, емоційні. Ще однією новацією стало відеопри
вітання для першокурсників від відомих гумористів
учасників «Ліги сміху»: Віктора Іваницького(«Заінька»), 
Івана Кухарчука («30+»), Івана Люлєнова («Стоянівка») 
та переможця 5 сезону Артема Дамніцького («ВКВ»). 
Усі вони налаштували першокурсників на гарну гру та 
дали настанови як досвідчені гумористи.

А далі почалася гра. Показали свою вправність у 
гуморі команди у трьох конкурсах: привітання, паро
дія та конкурс однієї пісні. На першому етапі команди 
повинні були представити себе глядачеві. І з цим за
вданням вони впоралися чудово: всі судді поставили 
5 балів команді старого корпусу, а збірна нового отри
мала дві четвірки. Конкурс пародій викликав бурні 
овації у глядацькій залі: новий корпус зробив пародію 
на передачу «Міняю жінку», а їх суперники показала 
своє бачення конкурсної програми «MyDance». Обидві 
команди отримали високі балі від членів журі та тре
тій конкурс розпочали з однаковою кількістю балів. 
Конкурс однієї пісні розірвав зал, адже майстерно об
іграли його обидві команди. З мінімальною перевагою 
перемогу у грі здобула збірна старого корпусу.

Битва корпусів Ніжинського вишу
Під час гри ректор 

вишу Олександр Самойлен
ко за успішне навчання та 
активну участь у громад
ській роботі університету та 
з нагоди Міжнародного дня 
студента  відзначив грамо
тами та квітами кращих 
студентів. «Студентство – 
найбільш яскрава та щас
лива пора, і ми всі ці роки 
згадуємо з великою насо
лодою. Тому хотів би поба
жати вам усім залишатися 
креативними, веселими, 

життєрадісними, оптимістичними, щасливими, а також 
рухатись вперед до досягнення своєї мети та насолоджу
ватись радістю та щастям, яке дарує вам життя»  за
значив ректор. Також від себе особисто він відзначив 
символічними призами двох учасників команд, які, на 
його думку, були найвеселішими того вечора: Силан
тьєва Дениса та Гриб Марину.  Окрім цього, подарунки 
отримали обидві команди, що стало можливим завдяки 
друзям, організаторам та спонсорам: Ніжинському дер
жавному університету імені Миколи Гоголя та його рек
тору Олександру Самойленку, міському голові Анатолію 
Ліннику, профкому студентів на чолі з Іванюком Сергі
єм, соціальногуманітарному відділу, волонтеру Євгену 
Зіничу та мережі магазинів MOYO.

Приємним сюрпризом для глядача став виступ 
команди НДУ «Дуракам закон не писан». Всі її гравці 
починали своє знайомство з гумором також на сцені 
в рідній Alma mater, а зараз є фіналістами Відкритої 
Ліги Сміху (Золотоноша) та Західної Ліги Сміху (Львів), 
переможцями Чернігівської ліги КВН.

Свято гумору вдалося, глядач отримав неймовір
ний заряд позитиву, а всі учасники велике задоволен
ня від гри.

Анна Лебедєва

26 листопада у Гоголівському виші відбулася зустріч студентів
філологів із відомим українським письменником, лауреатом численних 
літературних премій, головним редактором щоквартальника 
«Літературний Чернігів» Михасем Ткачем.

Михайло Михайлович завітав до Ніжина із метою презентації 
наукового доробку свого меншого брата – відомого культуролога і 
поета, професора Київського національного університету культури 
Миколи Ткача. Знаний фольклорист і культуролог Микола Ткач 
відійшов за світи у квітні нинішнього року, полишивши на плечі 
брата видання своєї поетичної збірки «Вербове коріння» та Словника 
говірок, розмовних, рідковживаних та застарілих слів української 
мови. І ось зустріч із читачем відбулася.

Професор Микола Ткач  працював над укладанням Словника 
понад десять років свого життя. До фоліанту на тисячу сторінок 
увійшло понад 50 000 говіркових, рідковживаних та застарілих слів, 
які вчений збирав на теренах рідного Поліського краю. Словник 
побачив світ (уже після смерті вченого) у Чернігівському видавництві «Деснаполіграф» восени нинішнього 
року, дякуючи фінансовій підтримці ГО «Чернігівське земляцтво» і особисто його голові Віктору Ткаченку.

Про освітнє та культурницьке значення цього наукового проекту говорили на зустрічі доктор філологічних 
наук, професор Григорій Самойленко, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук 
Валентина Пугач. Про життєвий та творчий шлях науковця розповів брат, письменник Михась Ткач. Студенти 
філологічного факультету на пошану Миколи Ткача прочитали його вірші. Модератором зустрічі був доцент 
кафедри української літератури та журналістики, письменник Олександр Забарний.

На зустрічі був Лесь Хонда.

У всесвіті книги
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

– Олесю, вітаю тебе із відзнакою. 
Іменна стипендія від Фонду “Україна” 
– для тебе несподіванка, чи здогадува-
лась, що оберуть саме тебе?

– Для мене величезна честь отримати 
стипендію від фонду Леоніда Данилови
ча, перш за все як мотивацію до подаль
шого розвитку та самовдосконалення. Це 
було несподіванкою, але такою приєм
ною. Вдячна кафедрі соціальної педагогі
ки і соціальної роботи та рідному факуль
тету за віру в мене, постійну підтримку 
та допомогу в усіх починаннях.

– Розкажи про свою волонтерську ді-
яльність, адже тебе було відзначено місь-
ким головою у номінації «Волонтер року». 

– Волонтерська діяльність приносить мені справжнє 
задоволення від усвідомлення своєї причетності до цієї 
важливої справи. Це можливість не залишатися осто
ронь від людей, які потребують допомоги, змога спілку
ватися з ними, втілювати в життя ідеї та постійно ру
хатися лише вперед. Мене мотивують посмішки діток, 
вдячність та задоволення у очах людей поважного віку 
чи просто щирі емоції людей, яким ми допомагаємо не 
впадати у відчай. Волонтерство – це цікаве заняття, яке 
приносить задоволення, нові знайомства, духовний роз
виток, а головне – прекрасні результати. Бути важливою 
та потрібною – найсильніші відчуття для мене.

– Навчання займає у тебе багато часу? 
– Приділяю навчанню достатньо часу, адже самі 

лише пари займають приблизно 6 годин на день, а ще 
й хочеться багато чого охопити, окрім пар: випробува
ти свої сили в різних конкурсах, відвідати цікаві кон
ференції, форуми, тренінги, ще й насамкінець знайти 
час для хобі та спілкування з рідними людьми. Поки 
є можливість розвиватися, хочеться використовувати 
цей шанс по максимуму.

– Які якості мають бути притаманні успішному 
молодіжному працівнику сьогодні? 

– На мою думку, молодіжний працівник має воло
діти такими компетенціями як: відповідальність, ініці
ативність, комунікабельність, креативність, гнучкість, 
стресостійкість та об’єктивність. Це має бути вмотиво
вана особистість, яка здатна приймати рішення, здійс
нювати самоаналіз та залишатися при цьому чесним 
командним гравцем.

– Розкажи про себе. Звідки ти родом? Чому вирі-
шила вступати до Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя? 

– Народилась я в місті Кролевець Сумської облас
ті. Скільки себе пам’ятаю – завжди була активною. З 

самого малечку захоплювалася хореогра
фією: постійні заняття, конкурси, фес
тивалі – все це приносило мені неабияке 
задоволення та безпосередньо вплинуло 
на становлення мене, як цілеспрямова
ної особистості. Паралельно брала участь 
у всіх шкільних заходах, олімпіадах, ще й 
закінчила музичну школу з класу банду
ри. Намагалася все встигнути та насоло
джувалась цим. Після закінчення школи 
доля привела мене до нашого славетного 
вишу – Ніжинського державного універ
ситету імені Миколи Гоголя, про що я ні 
одного дня не пожалкувала.

– Які твої улюблені предмети? 
– Улюбленого немає, всі дисципліни 

посвоєму цікаві та важливі.
– Що зараз найважче в навчанні? 
– Я вважаю, найголовніше для студента – гра

мотно планувати свій час. Якщо не відкладати все на 
останній момент, то тоді цілком реально знайти час і 
на підготовку до сесії, і на студентське самоврядуван
ня, і на відпочинок у колі цікавих людей, і навіть на 
підробіток. Вчитися насправді не так складно, достат
ньо лише правильно розставляти пріоритети. 

– Як проводиш вільний від навчання час? 
– Я працюю в анімаційній студії «Лімпопо», що зай

мається організацією дитячих свят. Можу навіть сказа
ти, що це моє хобі, адже дарувати дітям яскраві емоції, 
самою заряджатися їхнім позитивом, та й взагалі бути 
частиною цієї прекрасної команди однодумців – це те, 
що приносить мені справжнє задоволення. Крім цього, 
знаходжу час для рідних та близьких мені людей, які за
вжди підтримують, мотивують, допомагають ніколи не 
зупинятися, за що безмежно їм вдячна.

– Ким ти бачиш себе у майбутньому?  
– Гідною особистістю, яка живе в гармонії з собою 

та навколишнім світом: зустрічає проблеми з високо під
нятою головою, цінує уроки, які отримує завдяки своїм 
помилкам, насолоджується тим, що має, прислухається 
до свого внутрішнього голосу, кожного дня працює, аби  
наблизитися до своїх цілей і завжди залишається чес
ною сама з собою. Яким би не було моє майбутнє, хочу 
самостійно творити його та відповідати за свої вчинки, 
бо я погоджуюся з твердженням : головним є не те, чого 
ми досягнемо в житті, а те, як ми це зробимо. Із надією 
на це я роблю крок у своє майбутнє  та вірю, що всі пе
ремоги починаються з перемоги над собою.

– Дякую за розмову.
– Прошу.

Анна Лебедєва

У листопаді до Ніжина завітав Леонід Гайдуцький, Академік Національної академії аграрних наук Укра-
їни, доктор економічних наук, професор та нагородив іменними стипендіями від Фонду “Україна” найуспішніших 
студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.  Серед п’яти щасливих номінантів іменну 
стипендію отримала Олеся Шейко, студентка факультету психології та соціальної роботи.


